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 O presente Trabalho de Conclusão 
de Curso tem como objetivo, a partir da 
inquietação gerada por um vazio urbano 
central na cidade de Candelária, apropriar 
e conscientizar através de proposta de in-
tervenção. O foco será o desenvolvimento 
paisagístico de parque para área ociosa e 
degradada para que, de forma estratégi-
ca, a cidade seja contemplada não só por 
um espaço de maior qualidade paisagísti-
ca para lazer, esporte e cultura, mas tam-
bém correlacionado com a tratativa de so-
lucionar uma das problemáticas de grande 
interesse para a cidade em questão: a fal-
ta de espaços que contemplem atenção e 
cuidados aos animais em situação de rua.
A importância da temática escolhida foi 
dada pela relevância do assunto para a 
região, por tratar-se de um equipamento 
e intervenção destinados a um público, 
para suprir problemáticas existentes em 
um lugar e por, principalmente, tratar-se 
de uma problemática de dimensão social.

Palavras-chave: Intervenção paisagísti-
ca; Parque; Centro de assistência animal.

WOLLMANN, Luiza. Intervenção paisagística no muni-
cípio de Candelária (RS) e implantação de centro es-
pecializado no apoio e assistência animal. Trabalho 
de Conclusão de Curso I do Curso de Arquitetura e Ur-
banismo. Universidade Federal de Santa Maria, Cam-
pus Cachoeira do Sul (UFSM-CS). Candelária, RS, 2021.

 The objective of this undergraduate 
thesis is, from the concern generated by 
a central urban void in the city of Cande-
lária, to appropriate and raise awareness 
through an intervention proposal. The fo-
cus will be on the landscape development 
of a park for an idle and degraded area, 
so that strategically, the city is contempla-
ted not only by a higher quality landsca-
pe space for leisure, sport and culture, but 
also correlated with the attempt to solve 
one of the issues with great interest for the 
city in question: the lack of spaces that in-
clude attention and care for stray animals. 
The importance of the chosen theme was 
given by the relevance of the subject for 
the region, because it is an equipment and 
intervention intended to a public, to solve 
existing problems in a place and, mainly, 
for being a problem of social dimension.

Keywords: Landscape interven-
tion; Park; Animal assistance center.

WOLLMANN, Luiza. Landscape intervention in the city 
of Candelária (RS) and implementation of a cen-
ter specialized in animal support and assistance.  
Undergraduate thesis I of the Architecture and Ur-
banism Course. Federal University of Santa Maria, Ca-
choeira do Sul Campus (UFSM-CS). Candelária, RS, 2021. 
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 Dentre as diferentes possibilidades 
de uso do solo, os espaços livres têm pa-
pel primordial para as cidades, por conta 
dos inúmeros benefícios sociais e ambien-
tais, com possibilidade de incrementar a 
qualidade de vida urbana e o bem-estar 
dos grupos sociais. Segundo Macedo et al. 
(2018) os espaços livres são essenciais para 
a superação de significativos problemas 
ambientais enfrentados pelas cidades bra-
sileiras, e não se definem somente a partir 
de seus elementos constituintes, mas tam-
bém das relações entre todos os espaços 
livres de edificações urbanos, independen-
temente de suas dimensões, localizações 
ou se sejam eles públicos ou privados. So-
mado a isso, a sustentabilidade se expres-
sa como fator chave para o planejamen-
to urbano e da paisagem, com o objetivo 
de buscar um equilíbrio estratégico entre 
os aspectos econômicos, ambientais e so-
ciais, temática cada vez mais imprescindí-
vel para dirimir as consequências da huma-
nidade sobre o suporte biofísico, estes que 
vão desde ações individuais até maiores 
impactos derivados de ações coletivas.

 Este trabalho relaciona a dimen-
são do projeto da paisagem com a sus-
tentabilidade e conscientização ambien-
tal e animal, de forma a criar um centro 
de apoio e assistência que acolha bichos
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O pensamento sistêmico mostra que 
os sistemas vivos só podem ser enten-
didos dentro do contexto do todo 
maior, as propriedades das partes 
não são propriedades intrínsecas. 
Desse modo, o pensamento sistêmi-
co é contextual e realizar explica-
ções considerando o seu contexto 
significa explicar considerando o am-
biente, o que se pode dizer que todo 
pensamento sistêmico é pensamento 
ambientalista. (CAPRA, 1996, p.82).

em situação de abandono na cidade 
de Candelária-RS, contribuindo de forma 
empática e sustentável para com os ani-
mais. É importante compreender que as 
ações que impactam no meio ambiente 
e suporte biofísico se relacionam sistemi-
camente e em escala global, estando in-
terligados, entre outros fatores, a hábitos 
que necessitam de maiores mudanças.

 A partir de reflexões, Morin (2006) pos-
tula que a compreensão do pensamento 
sistêmico está no conceito de complexida-
de para o entendimento da realidade. Atra-
vés do autor, compreende-se o mundo em 
termos de relações e de integração, onde 
os sistemas envolvem processos de “transa-
ção” como sendo a interação simultânea.

 A ressignificação de espaços e mu-
danças nos hábitos pode contribuir para 
maior consciência ambiental, sustentabili-
dade e preservação dos recursos naturais. 
Percebe-se que a vida nas cidades peque-
nas possui um grande diferencial: a gran-
de presença de espaços livres, não só nos 
arredores das áreas urbanas, mas também 
imersos no tecido urbano mais denso. Essa 
presença também pode ser verificada em 
algumas grandes cidades, como Curitiba-
-PR e Maceió-AL (MACEDO et al., 2018).

 Estes são lugares singulares, espa-
ços livres de convivência da população, 
que possibilitam encontros e atividades 
de lazer, onde a presença de vegetação 
interurbana auxilia na qualidade de vida 
e bem-estar populacional, minimizando 
os impactos negativos da poluição e pos-
sibilitando as várias apropriações, como 
para práticas esportivas e recreativas. 
São elas as paisagens, constituídas pela 
expressão morfológica da transforma-
ção do espaço físico face às mudanças 
sociais e/ou ambientais em um determi-
nado espaço-tempo (Meneguetti, 2009).

INTERVENÇÃO 
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Esquema 1 – Identificação do direcionamento para 
escolha da temática. Fonte: desenvolvido pela au-
tora, novembro de 2020.

 Considerando o potencial existen-
te e os benefícios que a intervenção pai-
sagística acarretaria para o município de 
Candelária-RS, a temática do trabalho a 
ser desenvolvido - um espaço público ur-
bano que possibilite o uso recreativo pela 
comunidade e contemple atividades de 
acolhimento para animais em situação de 
rua -  interliga-se diretamente com o intui-
to de reviver e fortalecer a re gião central 
da cidade, consolidando espaços verdes 
de qualidade e inserindo usos capazes de 
mobilizar a população e ocupar o espaço 
abandonado. 
 
 Com o intuito de elencar e selecio-
nar problemáticas para o trabalho, tem-se 
em vista que, os espaços analisados são 
compostos por pontos positivos e negativos 
e que,  dentro da “sustentabilidade”¹ , na 
qual a temática se embasa, visa-se o pon-
to de vista ecológico, onde o foco está em 
ressignificar os espaços e fornecer infraes-
trutura e usos benéficos para o bom funcio-
namento de um todo, preservando os re-
cursos naturais e minimizando os impactos

¹ “O termo sustentabilidade pode ser descrito 
como o estado de equilíbrio, no qual condições 
ambientais, econômicas e sociais satisfatórias es-
tariam asseguradas para o presente, assim como 
para o futuro, indefinidamente”. (CÂNDIDO, 2012. 
Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 147.02, Vitruvius). 13

1.2 DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

 De maneira a entender a importân-
cia e propósitos da temática escolhida, foi 
desenvolvido um esquema (esquema 1), 
que indaga os direcionamentos da proble-
mática de tema em relação ao público, 
em relação ao espaço e à relevância do 
estudo. A partir deste entendimento, se-
guiu-se para o desenvolvimento de mais 
um esquema (esquema 2) direcionado, de 
forma fragmentada, na simplificação e lis-
tagem de usos, objetivos e problemáticas 
que que serão desenvolvidos ao decorrer 
do processo de projeto.

TE
M

Á
TIC

A

PÚBLICO

LUGAR

RELEVÂNCIA SOCIAL

A PROBLEMÁTICA ESTÁ PARA ESTE ESTUDO?

A PROBLEMÁTICA ESTÁ PARA ESTE 
LUGAR?

A PROBLEMÁTICA TEM RELEVÂNCIA SOCIAL?

Esquema 2 – Raciocínio e escolha da temática em 
estudo. Fonte: desenvolvido pela autora, novembro 
de 2020.

PORTE
PEQUENO

PROPOSTA INICIAL

RESSIGNIFICAÇÃO 
DOS ESPAÇOS

1.1 PROBLEMÁTICA negativos degradantes do meio ambien-
te e da qualidade de vida populacional.
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1.3. OBJETO
 O objeto selecionado para estu-
do do presente trabalho localiza-se em 
Candelária (Figura 1). O município, situ-
ado na porção central do estado do Rio 
Grande do Sul, está distante 180 quilôme-
tros da capital estadual, Porto Alegre, e 
conta com uma população estimada de 
31.421 habitantes (2020) e área territorial 
de 944,058km². (IBGE, 2020; 2019) (Figura 2).

BRASIL

RIO GRANDE 
DO SUL

CANDELÁRIA
DIVISÃO DISTRITAL

CANDELÁRIA
ÁREA URBANA

Figura 1 – Localização e delimitação da área urba-
na do município de Candelária, Rio Grande do Sul. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2020.

 De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (Figura 2) 
a densidade demográfica de Candelária é 
de 31,96 habitantes por km². A gleba sele-
cionada (Figura 3), centralizada no traça-
do, caracteriza-se como um espaço livre, 
em partes público e em partes privado, 14

de grande importância ambiental e po-
tencial social para o município. Compos-
ta por espaços abandonados e sem uso 
estipulado, possui junto a sua totalidade 
uma zona fabril desativada, um antigo par-
que intitulado como Parque da Juventu-
de e um grande feixe de vegetação que 
percorre a malha urbana do município.

Figura 2 – Localização e delimitação da área urba-
na do município de Candelária, Rio Grande do Sul. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2020.

Figura 3 - Localização da gleba selecionada para 
estudo. Fonte: desenvolvido pela autora com ima-
gens retiradas do Google Earth, 2019.

1.4. OBJETIVOS

 O objetivo geral deste trabalho é em 
escala abrangente, realizar uma proposta 
paisagística para ressignificar essa área, 
com o intuito de beneficiar a população e 
o meio ambiente com um parque de cons-
cientização ambiental e animal. Norteado 
por estudos e diagnóstico, a realização do 
projeto paisagístico com ênfase em solu-
ções sustentáveis tratará esse espaço livre 
público/privado da cidade, seguindo com 
o aprofundamento do tema da sustenta-
bilidade através da inserção de um cen-
tro de apoio e assistência animal para a 
ONG SOS Bichos, existente no município.

 Estimam-se duas frentes de projeto 
como norteadoras do resultado final de 
TCC II, a saber: (I) focar na gleba como um 
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todo, atribuindo usos para espaços espe-
cíficos e sugerindo usos que solucionem as 
problemáticas apresentadas para, poste-
riormente, aprofundar detalhamentos de 
implantação e execução do parque e do 
centro de assistência animal; (II) focar so-
mente em uma parte da gleba, atribuindo 
usos para espaços que solucionem as pro-
blemáticas apresentadas para, posterior-
mente, aprofundar no tema de inserção 
do centro de apoio e assistência animal 
para a cidade, com detalhamentos para 
sua implantação, execução e entorno.

 Estas decisões serão tomadas a par-
tir do diagnóstico realizado e da identifi-
cação com o desenvolvimento do tema.

1.4.1. Objetivos específicos

 Os objetivos específicos pretendi-
dos para o primeiro semestre do Trabalho 
de Conclusão de Curso são: (I) pesquisa, 
documentação e fundamentação te-
órica relacionada ao tema em estudo, 
com noções sobre sustentabilidade, pai-
sagem, espaços livres e sobre o tratamen-
to e recolhimento animal; (II) diagnosti-
car problemas e auxiliem no traçado de 
diretrizes e usos; (III) analisar estudos de 
caso que auxiliem no planejamento e no 
entendimento mais aprofundado da te-
mática; (V) inserção de usos específicos 
a partir da fundamentação teórica e de 15

visita técnica virtual; (VI) implementação de 
um centro de assistência e apoio animal para 
animais de rua, destinado para a ONG SOS 
Bichos, que atualmente não possui espaço 
físico para o recolhimento dos animais, com 
seu funcionamento e projeto executivo.

 Os critérios para a escolha e iden-
tificação dos usos pertinentes para cada 
espaço surgirão a partir das soluções 
de problemáticas relevantes e implan-
tação de usos necessários na cidade.

1.5. JUSTIFICATIVA DO TEMA

 A escolha do tema, intrinsecamen-
te voltado à sustentabilidade ambiental 
dentro da esfera urbana, surgiu a partir de 
uma pesquisa realizada na disciplina de 
Planejamento Urbano e Regional existen-
te da grade curricular, em que se estudou 
a cidade de Candelária. A partir das pes-
quisas realizadas e dos resultados obtidos, 
identificou-se um local de interesse na man-
cha urbana, centralizado em relação ao 
perímetro urbano da cidade. Percebeu-se 
que, mesmo sendo uma gleba com gran-
de potencial, não há ocupação dos espa-
ços, marcados por diversas problemáticas 
existentes, como abandono e vandalismo.
Além da escolha da temática em susten-
tabilidade, optou-se por inserir usos que 

fossem pertinentes e necessários para a ci-
dade, assim como soluções que mitiguem 
problemáticas e fatores deteriorantes do 
local, como o abandono, o vandalismo e 
a segurança. Entre estes usos, e o elencado 
como principal elemento de estudo, será a 
criação de um parque com a inserção de 
um centro de apoio e assistência animal 
para a ONG SOS Bichos, com a finalidade 
de oferecer cuidados necessários para o re-
colhimento de animais em situação de rua.

 Mediante a abrangência do tema, é 
válido salientar que as propostas e diretrizes a 
serem desenvolvidas para a gleba possuem 
como intuito projetar espaços que propiciem 
o uso coletivo, apropriação e conscientiza-
ção ambiental e animal, e que possam re-
almente contribuir para a sustentabilidade.
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2.1. SUSTENTABILIDADE

 Com conceito vinculado à aspec-
tos economicos, sociais, culturais e am-
bientais, a sustentabilidade busca suprir 
as necessidades do presente de forma a 
não afetar as gerações futuras. Está vin-
culada, de forma estratégica, a uma ne-
cessidade de melhor gestão do meio am-
biente e das atividades nele exercidas.

 A necessidade de uma gestão ade-
quada surgiu no século passado, pós-revo-
lução industrial, quando reflexos de uma 
exploração extensiva são vistas e sentidas 
por gerações mais distantes. Após isso, se 
inicia uma nova fase, onde as preocupa-
ções estão voltadas à questão ambiental. 
Em 1972 ocorreu a Primeira Conferência 
Mundial sobre o Homem e o Meio Ambien-
te das Nações Unidas, organizada pela 
Organização das Nações Unidas - ONU. 
Após isso, houve a Comissão Mundial so-
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 
1987 depois a ECO Rio 92, que traz a agen-
da 2021, em 1992 (Agenda ONU, 2021).

...caso se integrem as preocupações rela-
tivas a meio ambiente e desenvolvimento
e a elas se dedique mais atenção, será 
possível satisfazer as necessidades bá-
sicas, elevar o nível da vida de todos, 
obter ecossistemas melhor protegidos

e gerenciados e construir um futu-
ro mais próspero e seguro. São me-
tas que nação alguma pode atin-
gir sozinha; juntos, porém, podemos 
– em uma associação mundial em 
prol do desenvolvimento sustentável 
(Agenda ONU 2021, Capítulo 1, p.1).

 Em 1997, no Japão, foi assinado por 84 
países o protocolo de Kyoto, quando o princi-
pal propósito seria a diminuição da emissão 
de gases de efeito estufa na atmosfera. Essa 
medida simples trouxe novas perspectivas 
em relação à uma preocupação com o fu-
turo do meio ambiente (Agenda ONU, 2021).

 Segundo a Agenda ONU (2021), a 
busca por um ambiente com mais qua-
lidade de vida, sem agredir e destruir o 
existente (e recuperando ou restaurando 
muitas vezes) tem norteado pensamentos 
e práticas, que buscam suprir a necessida-
de do presente sem comprometer o futuro.

 Atualmente, tem-se muito contato 
com a sustentabilidade e ela, de forma 
natural, faz parte do cotidiano da popu-
lação do mundo globalizado e contem-
porâneo. Além de discussões advindas do 
crescimento populacional, bem como a

utilização pouco consciente dos recur-
sos naturais que o planeta dispõe, o tema 
tem gerado uma recorrente necessidade 
de busca por soluções sustentáveis para 
novos projetos em centros urbanos. De 
maneira a garantir a sobrevivência dos re-
cursos naturais para as gerações futuras, 
medidas sustentáveis devem estar presen-
tes dentro do ambiente urbano, propor-
cionando qualidade de vida, sem agredir 
ao meio ambiente (Agenda ONU, 2021).

 De acordo com isso, Mene-
guetti (2007) comenta sobre a neces-
sária mudança da sociedade para 
o cumprimento da sustentabilidade:

Sabemos que a sustentabilidade, em 
todo o seu amplo espectro, somen-
te será factível com a mudança da 
sociedade. Contudo, estudos recen-
tes apontam diversos caminhos para 
que as cidades sejam reconstruídas 
e possam se readequar ás novas ne-
cessidades. (MENEGUETTI, 2007, p. 41).

 Diante disso, para iniciar uma discus-
são sobre sustentabilidade, é necessário o 
entendimento de que os recursos naturais 
que atualmente dispomos são finitos e, alia-
dos ao modo pelo qual a sociedade vem 
progredindo, o desenvolvimento urbano 
sustentável se torna um fator de extrema 
importância dentro de nossas cidades. 17
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Figura 4 – União das 3 bases de formação da susten-
tabilidade. Fonte: desenvolvido pela autora, janeiro 
de 2021.

 Com o intúito de auxiliar e com-
plementar outras ações desenvolvidas 
pela ONU (Organização das Nações Uni-
das), criou-se a Agenda 2030 e a OMD 
(Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio). Além do incentivo dos órgãos pú-
blicos para aderirem a esse projeto, 
há também de empresas, de diversos
setores que estão determinadas a ajudar 
mudar a realidade do planeta. O traba-
lho que promove essa mudança é total-
mente gratuito e necessário, refletindo em 
uma escala mais micro as consequências 
das novas ações adotadas (ONU, 2015).

 Na figura 4 percebe-se que, o de-
senvolvimento sustentável, elencado 
na Agenda 2030 (ONU, 2015) é aque-
le que consegue atender às necessida-
des da geração atual à partir de indica-
dores econômicos, sociais e ambientais. 

Estamos determinados a proteger o pla-
neta da degradação, sobretudo por meio 
do consumo e da produção sustentáveis, 
da gestão sustentável dos seus recursos 
naturais e tomando medidas urgentes so-
bre a mudança climática, para que ele 
possa suportar as necessidades das ge-
rações presentes e futuras (ONU, 2015).

 Os 17 objetivos do desenvolvimento 
sustentável e 169 metas anunciadas (figu-
ra 5) demonstram escala e ambição uni-
versal. Como um apelo global, buscam 
construir e concretizar os direitos huma-
nos, equilibrando com as três dimensões 
do desenvolvimento sustentável: a econô-
mica, a social e a ambiental (ONU, 2015). 

Com a intensão de modificar o mundo em 
15 anos, a fim de proteger o meio ambiente 
e o clima, garantindo prosperidade e paz, 
foram propostas metas que estimularão a 
ação em áreas de importância crucial para 
a humanidade. Cada objetivo e suas respec-
tivas metas abordam aspectos diferentes 
que convergem pelo fato de serem essen-
ciais para a viabilidade de uma sociedade 
sustentável e, para a viabilidade e comple-
tude, todos os países membros da ONU assi-
naram a agenda 2030 e agora têm o dever 
dee arcar com o compromisso (ONU, 2015). 

Os objetivos e metas traçados em relação 
ao desenvolvimento sustentável são vistos 
na (figura 5):

 De acordo com Leite e Awad (2012), 
em contexto global, buscam-se obser-
var três pilares da sustentabilidade: am-
bientais, econômicos e sociais. (Figura 4).
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Figura 5 – Imagem com os 
17 objetivos da ONU na 
Agenda 2030. Fonte: Po-
litize. Disponível em: <ht-
tps://www.politize.com.
br/agenda-2030/>. Aces-
so: 14 de janeiro de 2020.

... A atividade empresarial privada, o investimento e a inovação são os principais elementos impul-
sionadores da produtividade, do crescimento econômico inclusivo e da criação de emprego. Reco-
nhecemos a diversidade do setor privado, que vai desde as microempresas e cooperativas às multi-
nacionais. Convocamos todas as empresas a aplicar sua criatividade e inovação na resolução dos 
desafios do desenvolvimento sustentável. Vamos promover um setor empresarial dinâmico e funcio-
nal, ao mesmo tempo em que protegemos os direitos trabalhistas e as normas ambientais e sanitárias 
em conformidade com as normas e acordos internacionais relevantes e outras iniciativas em curso 
a este respeito, tais como os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos e as normas 
de trabalho da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção sobre os Direitos da Criança e 
os acordos-chave ambientais multilaterais, para as partes nesses acordos (ONU, Agenda 2030, p.35).

urbanos podem se beneficiar de soluções 
mais adequadas nos sistemas de espa-
ços livres, onde permeabilidade do solo e 
cobertura arbórea pertinente permitem 
a criação de paisagens com melhor de-
sempenho ambiental. (QUEIROGA, 2012).

 Bartalini (2017), apud Simmel (1988), 
comenta sobre o surgimento da paisagem a 
partir da justaposição de fenômenos naturais:
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 Diante dos vários cenários possíveis 
para uso do solo, destacam-se os espa-
ços livres com importante papel nas cida-
des, por conta dos seus benefícios sociais 
e ambientais, como a qualidade de vida 
urbana e o bem-estar dos grupos sociais.
De acordo com Meneguetti (2009), pode-
mos tomar o termo espaços livres como a tra-
dução de open spaces, entendidos como 
espaços com papel capital para o funcio-
namento do ecossistema urbano. Já na de-
finição de Magnoli (2006), espaços livres são 
entendidos como todo espaço e luz nas áre-
as urbanas, não preenchidas por edifícios.

 No Brasil, a presença de fragmentos 
florestais e de outras formações fitogeográ-
ficas é situação ainda bastante encontra-
da. Nessas circunstâncias, o papel ecológi-
co de determinados espaços livres urbanos 
é potencialmente importante, podendo 
propiciar a conservação de tais fragmen-
tos e mesmo de enriquecê-los genetica-
mente, através de corredores ecológicos 
entre fragmentos e matrizes ecossistêmicas. 
O papel ambiental dos espaços livres públi-
cos não se resume a conservação ecoló-
gica. A drenagem pluvial e os microclimas

2.2. ESPAÇOS LIVRES E PAISAGEM

A paisagem (...) nasce a partir do momen-
to em que fenômenos naturais justapos-
tos sobre o solo terrestre são reagrupados 
num modo particular de unidade, diferente 
daquela que o erudito e seu pensamen-
to causal, o adorador da natureza e seu 
sentimento religioso, o trabalhador ou o 
estrategista com seus finalismos poderiam 
abarcar em seus campos de visão (BARTA-
LINI, 2017, p.22 apud SIMMEL, 1988, p.250).

 Ainda para o autor, para o bem e 
para o mal, de modo superficial ou pro-
fundo, paisagismo é um vocábulo que al-
cançou ampla divulgação e pode-se dizer 
que, hoje em dia, ele tem um lugar reser-
vado no senso comum (BARTALINI, 2017).
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ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE E GESTÃO SUS-
TENTÁVEL DA ÁGUA E SANEAMENTO PARA TO-
DOS;

ASSEGURAR O ACESSO CONFIÁVEL, SUSTENTÁ-
VEL, MODERNO E A PREÇO ACESSÍVEL À ENER-
GIA, PARA TODOS;

PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EM-
PREGO PLENO E PRODUTIVO, E TRABALHO DE-
CENTE PARA TODOS;

PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EM-
PREGO PLENO E PRODUTIVO, E TRABALHO DE-
CENTE PARA TODOS;

TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS HU-
MANOS INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E 
SUSTENTÁVEIS;

ASSEGURAR PADRÕES DE PRODUÇÃO E DE 
CONSUMO SUSTENTÁVEIS;

TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER 
A MUDANÇA DO CLIMA E SEUS IMPACTOS;

PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO 
SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES, 
GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, 
COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVER-
TER A DEGRADAÇÃO DA TERRA, E DETER A PER-
DA DE BIODIVERSIDADE;

FORTALECER OS MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO E 
REVITALIZAR A PARCERIA GLOBAL PARA O DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ONU, Agenda 
2030).

6

7

8

9

11

12

13

A seguir, alguns dos objeti-
vos elencados para o de-
senvolvimento sustentá-
velo (ONU, Agenda 2030).
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 Apesar da relação e interação en-
tre homem e animal, principalmente do-
méstico, trazer grandes benefícios para o 
bem-estar de ambos, ainda se constatam 
grandes números de casos de maus-tratos 
contra os animais, como negligência, es-
pancamentos, tráfico de animais silvestres, 
zoofilia, promoção de rinhas, esgotamen-
to de matrizes devido à exaustiva repro-
dução, entre tantos outros. (OMS, 2014).

Figura 7 - Infográfico elaborado em 08/08/2019, 
mostrando o número de animais residindo em 
ONGs no Brasil. Fonte: Instituto Pet Brasil. Dispo-
nível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/
noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-ani-
mais-abandonados-sob-cuidado-de-ongs-aponta-
-instituto.ghtml>. Acesso: 04 de dezembro de 2020.

 A legislação federal brasileira, embo-
ra essencialmente antropocêntrica, con-
tém dispositivos eficientes significativos aos 
animais, livrando-os de maus tratos e sofri-
mentos desnecessários.  Merece destaque 
o Decreto Federal nº 24.645 de 10/07/1934, 
que estabelece diversas medidas efetivas 
de proteção aos direitos animais, além de 
personificá-los, na medida em que define 
o Ministério Público como substituto pro-
cessual.  Tal legislação, todavia, necessita 
de atualizações, já que completou mais de 
70 anos de existência, período no qual sig-
nificativa evolução do pensamento ocor-
reu na sociedade humana. (OMS, 2014).
De acordo com reportagem da revista Is-
toé (ISTOÉ, 2020):

Abandonar ou maltratar animais é crime previs-
to pela Lei Federal nº 9.605/98. Vale lembrar que 
uma nova legislação, a Lei Federal nº 14.064/20, 
sancionada em Setembro, aumentou a pena 
de detenção que era de até um ano para até 
cinco anos para quem cometer este crime. 
Além disso, o rito processual passa à vara crimi-
nal, não mais ao juizado especial (ISTOÉ, 2020).

 Em estudo publicado na revista Épo-
ca (ÉPOCA, 2016) ilustra-se a partir de um 
tabelamento (figura 8) realizado a partir de 
dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pú-
blica e Estatística – IBOPE (2016) e Waltham  
Petcare Science Institute (2016), a relação 
entre as principais causas do abandono21

2.4. ABANDONO ANIMAL
 Segundo resultados de levantamen-
tos realizados pela World Veterinary Asso-
ciation (WVA, 2019), há cerca de 200 mi-
lhões de animais abandonados no mundo 
e, no Brasil, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 2014), estima-se 
que existam mais de 30 milhões de animais 
abandonados, dentre eles 10 milhões de 
gatos e 20 milhões de cães (figura 6). Já 
em cidades de grande porte, para cada 
cinco habitantes há um cachorro e destes, 
10% estão em situação de abandono. No 
interior dos estados, em cidades de porte 
pequeno, a situação não se difere muito, 
e na maioria dos casos o número chega a 
1/4 da população humana. (OMS, 2014).

Figura 6 - Gráfico ilustrando estimativa de cães e 
gatos abandonados no Brasil, a partir de fontes da 
OMS. Fonte: desenvolvido pela autora, janeiro de 
2020.

10 MILHÕES

20 MILHÕES
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 A cada ano e, com mais frequên-
cia, as cidades brasileiras contemporâne-
as necessitam de parques, em geral de 
dimensões menores devido à escassez e 
ao alto custo da terra. De acordo com Ma-
cedo (2001), os parques urbanos atendem 
a uma grande diversidade de solicitações 
de lazer, tanto atividades esportivas como 
de âmbito cultural, não possuindo, muitas 
vezes, a antiga destinação voltada para o 
lazer contemplativo, característica presen-
te nos primeiros grandes parques públicos.

 Segundo Sakata (2018), a ideia de 
parque surgiu como um lugar de trocas, 
criado á partir do hábito de passear por 
jardins e avenidas arborizadas. Os parques 
tradicionais surgiram como peças-chaves 
do urbanismo nos séculos XIX e XX, com a 
ideia de que parques urbanos trazem em 
si, contradições da fuga do urbano, com a 
concepção de espaços que pressupõem 
a oposição de cidade. De forma imagi-
nária, parques são lugares amplos, onde 
se pode perceber o céu, o sol, sombras 
e ventos, sem disputa de trajetos e fluxos. 

 Por trás de uma visão estereotipa-
da, característica de muitos parques pelo 
mundo, assim como no Brasil, encontra-
-se o papel real de parque, em que con-

2.3. PARQUES URBANOS

20

sidera-se um espaço livre público estru-
turado por vegetação e destinado ao la-
zer da população urbana. O parque ur-
bano e público, como conhecemos hoje, 
é um elemento típico da grande cidade 
moderna, estando em constante proces-
so de recodificação (MACEDO, 2001).

 Como pode ser identificado atu-
almente, o papel dos parques no Brasil é 
abrangente, e suas definições, nem sem-
pre são precisas. De acordo com Ma-
cedo (2001), são considerados parques:

..todo espaço de uso público destinado à 
recreação de massa, qualquer que seja 
o seu tipo, capaz de incorporar intenções 
de conservação e cuja estrutura morfoló-
gica é auto-suficiente, isto é, não é dire- 
tamente influenciada em sua configura-
ção por nenhuma estrutura construída 
em seu entorno (MACEDO, 2001, p. 14).

 De acordo com Sakata (2018),  par-
ques são espaços importantes para as cida-
des, sendo considerados uma delimitação 
de um trecho de sítio dentro da cidade, 
com predominância de recursos naturais e 
destinado à apropriação e lazer da popu-
lação, com equipamentos e infraestrutura 

destinada para a recreação coletiva , 
tanto em qualidade quanto em varieda-
de. Magnoli (2006), atribui estas carac-
terísticas  para a dimensão dos parques 
públicos, com variações de escalas, abran-
gências e ritmos e, trata-os como elemen-
tos integrantes do Sistema de Espaços 
Livres, responsáveis pela promoção da re-
aproximação do homem com a natureza.

 Bartalini (2017), trata a funcionali-
dade relacionada ao lazer dos parques 
urbanos como uma resposta à intensifi-
cação da expansão urbana, e acarre-
tada pelo novo ritmo introduzido pelo 
tempo e pelas novas cidades industriais. 
Identifica os parques como os espaços 
amenizadores das estruturas urbanas e 
compensadores das massas edificadas.

Os vazios urbanos, imensas áreas de terra, ge-
ralmente várzeas de rios, que praticamente re-
cortavam todas as cidades do país, foram, por 
mais de cem anos, os verdadeiros antecesso-
res das áreas de lazer urbano formais, do tipo 
praticado em praças ou parques. Somente 
com a sua diminuição e mesmo desapareci-
mento, a partir da segunda metade do século 
XX, e com a escassez real de áreas para la-
zer das massas menos privilegiadas, tal tipo de 
equipamento urbano tornou-se uma necessi-
dade social (MACEDO, 2001, p. 24).



 Em muitas cidades brasileiras, há 
grande presença de remanescentes flo-
restais e de outros biomas em suas bordas, 
que podem ser classificados tanto como 
“vazios” urbanos potencialmente importan-
tes para sua conservação como para apro-
priações compatíveis com sua proteção
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2.5. ÁREAS OCIOSAS COMO CAUSA DE 
INSEGURANÇA
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Os parques impopulares preocupam não só 
pelo desperdício e pelas oportunidades per-
didas que implicam, mas também pelos efei-
tos negativos constantes. Eles sofrem do mes-
mo problema das ruas sem olhos, e seus riscos 
espalham-se pela vizinhança, de modo que 
as ruas que os margeiam ganham fama de 
perigosas e são evitadas (Jacobs, 2014, p.72).

 Para Jacobs (2014), os parques de-
vem ser projetados próximos de áreas onde 
existam vários usos e não somente um es-
pecífico, como no caso de edifícios de 
escritórios, ou seja, quanto mais usuários 
frequentarem o parque em horários dife-
rentes, menos inseguro o espaço será. Os 
parques são espaços transitórios resultado 
da ocupação ou não da sua vizinhança e, 
a sociedade contemporânea tem a con-
cepção de que a insegurança e o perigo 
estão em toda parte. Segundo Jacobs, há 
uma parte da população capaz de usufruir 
e povoar essas áreas ociosas, se projetadas 
e pensadas para as mesmas, as pessoas 
que priorizam o lazer em suas vidas.

  Na atual dinâmica das cida-
des, cada vez mais nota-se o abandono de 
    
 

áreas e edificações antes com usos indus-
triais ou centros de comércio, e isso acaba 
por ocasionar cada vez menos a presença 
de prédios com usos mistos nas cidades, ge-
rando insegurança aos usuários do entorno 
(AQUINO et al., 2019).
 
 Segundo Jacobs (2014), a forma de 
projetar o parque ajuda para que o mesmo 
não se torne ocioso, a autora afirma a im-
portância de o parque magnetizar o maior 
número de usuários, em diversos horários e 
com interesses diferentes. O espaço deve 
proporcionar a diversificação aos que o fre-
quentam e no projeto devem ser conside-
rados os seguintes elementos: complexida-
de, centralidade, insolação e delimitação 
do espaço. 

 Como tentativa de analisar os pontos 
positivos e negativos destes espaços, con-
clui-se preliminarmente que, estas áreas, 
mesmo que possibilitem diversas potencia-
lidades e sendo vistas como promotoras da 
saúde trazem insegurança quando não re-
cebem usos capazes de incentivar a rotati-
vidade de pessoas. Segundo Magrini (2018), 
no Brasil, a insegurança humana é um con-
teúdo que tem sido disseminado no cotidia-
no das cidades de diferentes tamanhos e 
papéis, influenciando a vida dos moradores 
das metrópoles, das cidades médias e até 
das pequenas.

ambiental, do lazer ao manejo agroflorestal 
(QUEIROGA, 2012).

As áreas ociosas podem ser identificadas 
como vazios urbanos ou espaços não cons-
truídos, em função da sua pouca ou nenhu-
ma funcionalidade acabam por se tornar um 
transtorno na vida urbana das cidades. Mui-
tos desses espaços causam insegurança à 
população, além disso, outros aspectos tam-
bém estão envolvidos, como proliferação 
de insetos e a insalubridade (SOUZA, 2019). 
Nesse contexto Souza (2019) ratifica a im-
portância dos mecanismos legais como 
instrumentos de atuação coletiva. Os Pla-
nos diretores das cidades e dispositivos 
como o IPTU Progressivo que estão presen-
tes no Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 
10.257/2001), são de grande importância 
para dar função às áreas ociosas urbanas, 
pois os proprietários podem sofrer acrés-
cimos ao valor do IPTU pago anualmen-
te caso os espaços não tenham utilidade. 

 Muitos parques tornam-se áreas ocio-
sas nas cidades, pois estão inseridos em lu-
gares onde a vizinhança possui ruas pouco 
movimentadas e inseguras, é raro localizar 
um lugar onde o entorno demonstre o inte-
resse ao parque. Normalmente os parques 
encontram-se próximos a edifícios de escri-
tórios ou em bairros onde mães freqüentem 
com seus filhos, porém o uso por poucas

animal no Brasil. Dentre a causas, desta-
cam-se, principalmente, a mudança de 
residência com 14% e a afirmação da 
morte do animal com 67% (ÉPOCA, 2016).

Figura 8 - Estudo publicado na revista Época, ilustran-
do causas do abandono no Brasil. Fonte Ibope Inte-
ligência e Instituto Waltham. Disponível em: <https://
epoca.globo.com/vida/noticia/2016/06/3-compor-
tamentos-pessimos-que-levam-ao-abandono-de-a-
nimais-segundo-o-ibope.html>. Acesso: 02 de de-
zembro de 2020.

 A palavra abandonar, segundo o 
Dicionário da Língua Portuguesa (2019), 
significa: “deixar, desamparar, despre-
zar, renunciar”. No âmbito jurídico, faz-se 
uso do termo em variadas situações do 
cotidiano, mas, em todas elas, o aban-
dono sempre faz referência à negligên-
cia de uma pessoa ou um bem. Ou seja, 
indica claramente que o indivíduo ao 
ser abandonado está sujeito a danos em 
consequência de tal ato. (DICIO, 2019).

 Podendo ser uma das atitudes 
mais egoístas, injustas e cruéis por par-
te da humanidade, o abandono animal 
continua, de forma latente e em âmbi-
to mundial e de saúde pública, a ser uma 
problemática cujas soluções vêm sen-
do procuradas ao decorrer dos anos.  

De acordo com o portal Meu Porto Seguro:

A SUIPA – Sociedade União Internacio-
nal Protetora dos Animais – aponta que 
o número de cães abandonados chega 
a crescer cerca de 70% durante o perío-
do das férias escolares. Os motivos são 
principalmente viagens e mudança de 
residência (MEU PORTO SEGURO, 2015).

 Atuar contra o abandono é atuar 
na saúde pública, na saúde ambiental, e 
na questão social. É papel da arquitetura 
atuar no âmbito das políticas públicas para 
apoiar o combate ao abandono dos ani-
mais, visando o acolhimento e bem-estar 
dos mesmos (ÉPOCA, 2016).

Figura 9 - Fotografias ilustrando os olhares tristes dos 
animais em situação de abandono. Fonte: Site Amo 
Vira Lata. Disponível em: < https://www.amoviralata.
com/fatos-sobre-abandono-de-caes-e-gatos-no-
-brasil.html>. Acesso: 06 de dezembro de 2020.

horas ocasiona a insegurança nos mesmos 
(JACOBS, 2014).
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Agrupamento formal de pessoas em torno 
de interesses e objetivos comuns; 

Realização de ações solidárias, de ajuda 
mútua e filantrópica; 

Autonomia, livre adesão e participação 
voluntária dos associados; 

Iniciativas privadas não orientadas para o 
lucro; 

Iniciativa na esfera pública não realizada 
pelo estado (SEBRAE NACIONAL, 2017).

 De acordo com a Organização In-
ternacional de Proteção Animal – OIPA 
(2010), abrigos para cães e gatos possuem 
como função reunir e cuidar de animais 
advindos de recolhimento das ruas ou en-
tregues por proprietários que, por algum 
motivo, não possuíram condições de aten-
der as necessidades do animal (OIPA 2010).

2.6. DEFINIÇÕES DE ABRIGOS E ONGS

O princípio de abrigo foi definido 
através de três funções, sendo elas: 1. 
Proteger; 2. Amparar; 3. Esconder. Lu-
gar onde se fica protegido da ação 
do tempo chuva, vento (DICIO, 2020). 

 Á partir do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas –SEBRAE (SE-
BRAE NACIONAL, 2017), Organizações Não 
Governamentais (ONGs) são entidades que 
não têm fins lucrativos e que realizam diver-
sos trabalhos em prol de ações solidárias, 24

 Segundo estudos advindos do Insti-
tuto Pet Brasil (IPB, 2019) há 370 ONGs atu-
ando na proteção animal no Brasil. Dessas, 
aproximadamente 169 ONGs (46%) loca-
lizam-se na região Sudeste, seguidos pe-
las regiões Sul (18%), Nordeste (17%), Norte 
(12%) e por fim, Centro-Oeste (7%). Estas ins-
tituições tutelam mais de 172 mil animais e 
desses, 165.200 (96%) são cães e 6.883 (4%) 
são gatos (IPB, 2019).

2.7. A ORIGEM DE ABRIGOS ANIMAIS NO 
BRASIL
 Ao longo da história da humanidade, 
muito se observa sobre a convivência com 
os animais e se percebe que eles têm feito 
parte da paisagem urbana por muitos sé-
culos. Contudo, no período compreendido 
entre o final do século XIX e o início do sécu-
lo XX:

O processo de modernização da cidade pri-
mou, paulatinamente, pelo extermínio e isola-
mento de certas espécies animais. Assim, o trans-
porte de tração animal foi progressivamente 
trocado por locomotivas a vapor, bondes elé-
tricos e automotores (APROBATO FILHO 2006).

 A evolução da relação Estado-ani-
mal ocorreu na segunda metade do sécu-
lo XX, quando, diferentemente da reação 
anterior, houve implantações de atividades 
ligadas à prevenção do abandono e não 
mais do extermínio. Nesta nova perspectiva  
de prevenção e tratamento, surgem o que 
conhecemos hoje como centros de cui-
dado e bem-estar animal, que funcionam 
como uma passagem, onde são oferecidos 
suportes de saúde, castrações, reintegra-
ções e reabilitações para que, finalmen-
te, possam ser destinados à lares adotivos. 
(UIPA, 2016).
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podendo atuar em diferentes áreas, como 
saúde, educação, assistência social, eco-
nomia e ambiente. 

Segundo a publicação, possuem as seguin-
tes características: 
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2.8. UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA 
DOS ANIMAIS (UIPA)

 De acordo com a plataforma disponi-
bilizada pela União Internacional Protetora 
dos Animais – UIPA (2016), no ano de 1893, 
um cidadão suíço, Henri Ruegger, dispôs-
-se a denunciar maus tratos a que estavam 
sendo submetido um cavalo no centro de 
São Paulo e deparou-se com a inexistência 
de entidades destinadas à proteção ani-
mal no Brasil. Inspirado, o jornalista Furtado 
Filho publicou um artigo clamando para a 
sociedade, fazendo com que, logo após, 
fosse constituída uma comissão destinada 
à causa animal. (UIPA, 2016).

 Surgiu então, no Brasil, a primeira 
entidade fundada com o intuito de pro-
teção animal: a União Internacional Pro-
tetora dos animais (UIPA), fundada por 
Ignácio Wallace da Gama Cochrane no 
dia 30 de maio de 1895. Baseada nas le-
gislações europeias em vigor no século 
XX, a entidade incitou a abertura de ou-
tras novas entidades, contribuindo ain-
da mais para o processo de civilização 
da humanidade e tornando a legislação 
mais sólida e compatível com a consciên-
cia humana e com o saber (UIPA, 2016).

A figura 10, fotografia referente ao docu-
mento da 1ª Assembleia Geral, ocorrida

em 1895, contém as informações da expo-
sição de Fundação da União Internacional 
Protetora dos Animais (UIPA, 2016).

Figura 10 - Registro do documento da 1ª Assembleia 
Geral, ocorrida em 1895. Fonte: Instituto São Paulo 
Antiga. Disponível em: <http://saopauloantiga.com.
br/uipa/>. Acesso: 05 de dezembro de 2020.

 Após 10 anos da criação da União 
Internacional Protetora dos Animais, nas 
proximidades do ano de 1910, a UIPA es-
tabeleceu-se com apoio do poder político 
e por parte da população defensora ani-
mal. Eventos de touradas e demais rinhas, 
que eram recorrentes atividades de lazer 
utilizando animais, foram deixando de exis-
tir aos poucos, e deu-se inÍcio à constru-
ção da nova sede (figura 11 e figura 12), 
onde hoje se localiza o Parque do Ibirapue-
ra, na cidade de São Paulo (UIPA, 2016).

Figura 11 - Fotografias do ano de 1955, registradas 
durante visitações ao espaço da UIPA. Fonte: União 
Internacional Protetora dos animais. Disponível em: 
<http://www.uipa.org.br/historia/.>. Acesso: 06 de 
dezembro de 2020.

Figura 12 - Fotografias do ano de 1955, registradas 
durante visitações ao espaço da UIPA. Fonte: União 
Internacional Protetora dos animais. Disponível em: 
<http://www.uipa.org.br/historia/.>. Acesso: 06 de 
dezembro de 2020

 Ao alocar-se na Rua França Pinto, em 
São Paulo, em local que hoje é parte do 
parque Ibirapuera, a UIPA foi pioneira da 
região e estabeleceu-se, inicialmente, com 
os abrigos para cães, gatos e estábulos. Pu-
deram, depois de consolidados, servir de
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2.9. ARQUITETURA RELACIONADA AO 
BEM-ESTAR ANIMAL
 De acordo com o Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo (CAU–RS, 2017), a ar-
quitetura está a serviço e tem o dever de 
defender os interesses e a segurança da 
sociedade como um todo, visando suprir os 
anseios ou até mesmo gerar mudanças e 
solucionar problemáticas. Assim como a jus-
tificativa e possíveis propostas de projeto, o 
bem-estar e o acolhimento vêm se tornan-
do diretrizes para que a arquitetura possa 
alcançar resultados relacionados à quali-
dade de vida e à saúde da população em 
geral (CAU–RS, 2017).

harmonia com o ambiente que o rodeia” 
(CEBALLOS, 2018, p.4, apud HUGHES, 1976, 
p.155), e de acordo com Broom (1986) o 
“bem-estar de um indivíduo é seu estado 
em relação às suas tentativas de adaptar-
-se ao seu ambiente” (CEBALLOS, 2018, p.3, 
apud BROOM, 1986, p.2).

 Levando em consideração os con-
ceitos anteriores e as situações psicológicas 
desgastadas que, muitas vezes, os animais, 
considerados assim como os humanos, se-
res sencientes², abandonados e advindos 
de maus tratos se encontram, é de função 
da arquitetura assegurar e facilitar a adap-
tabilidade destes animais em um ambiente 
tranquilo e preparado para todas as suas 
necessidades.

 Conforme o Fórum Nacional de Pro-
teção e Defesa Animal (2018) deve-se levar 
em consideração alguns aspectos como 
a segurança e o conforto dos animais na

² Senciência é a capacidade dos seres de sen-
tir sensações e sentimentos de forma cons-
ciente. Em outras palavras: é a capacida-
de de ter percepções conscientes do que lhe 
acontece e do que o rodeia. (DICIO, 2021)

referência para a região, principalmente 
pelo atendimento proveniente do hospital 
veterinário (UIPA, 2016). 
 Com a inauguração do Parque do 
Ibirapuera, em 1954, a UIPA manteve-se no 
local com a proposta de unir-se ao parque 
de maneira a possibilitar o encontro com 
a natureza. Após mudanças de mandatos 
municipais, a União foi realocada em uma 
localidade no Bairro Pari, na Marginal Tietê, 
ao lado do estádio Canindé, onde se en-
contra até hoje (UIPA, 2016).

 A partir de Barry Hughes, responsável 
por um dos conceitos de bem estar-animal, 
este é “um estado de completa saúde fí-
sica e mental, em que o animal está em 26

elaboração dos espaços. Para suprir as ne-
cessidades dos animais é fundamental pro-
porcionar um local adequado para que 
possam ter liberdade para se comportar e 
fazer suas atividades normalmente como, 
correr, brincar e caminhar livremente. 

 Na composição do local devem ser 
considerados alguns fatores essenciais que 
são responsáveis por gerar estresse nos ani-
mais, como: temperatura elevada, priva-
ção de atividade física, ruídos, entre outros. 
A poluição sonora é um dos principais ge-
radores de estresse nos animais, por isso é 
necessário ter cautela na escolha dos ma-
teriais para que seja alcançado o desem-
penho adequado (FÓRUM NACIONAL DE 
PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL, 2018).

 Sendo assim, a arquitetura para ani-
mais deve utilizar de conceitos básicos para 
garantir o desenvolvimento de um local 
agradável, para todos os usuários, além da 
possibilidade da liberdade animal, da pro-
moção do bem-estar físico e mental como 
forma de respeito, acolhimento, tratamen- 
to, reabilitação e métodos de prevenção 
para com o aumento da população ani-
mal nas cidades.
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3. ESTUDOS DE CASO

 Neste capítulo, serão abordados 
os estudos de caso para entendimento 
de problemáticas, pontos positivos e ne-
gativos, formas de funcionamento, se-
torizações e distribuições, bem como a 
análise de soluções possíveis já adotadas. 

Os estudos de caso escolhidos são obras 
que tratam sobre o mesmo nicho esco-
lhido para estudo, o cuidado e amparo 
aos animais de rua. O objetivo desses es-
tudos de caso é dar suporte ao desenvol-
vimento de diretrizes futuras, bem como 
auxiliar, de forma prática, na identifica-
ção dos condicionantes e potenciais.
 
Pelo fato da temática escolhida tra-
tar de temas tanto da arquitetura quan-
to da paisagem, optou-se pela realiza-
ção de dois estudos do mesmo nicho, 
mas com enfoques diferentes. Para 
isso, escolheram-se as obras de manei-
ra a contemplar ambos os segmentos. 

 A obra em estudo de número 1 | 
Animal Refuge Centre foi a obra esco-
lhida para dar aporte no segmento ar-
quitetônico e a obra em estudo de nú-
mero 2 |Tierheim Berlin, trata de uma 
visão de parque relacionando-se de for-
ma interessante com os meios construídos. 
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Além da seleção dessas duas obras, vi-
sou-se um terceiro estudo, mais contex-
tual e que tem, como principal objetivo, 
aproximar o acadêmico de obras que ex-
pressem semelhanças com o tema esco-
lhido para o Trabalho de Conclusão.  De 
maneira a embasar ainda mais o conhe-
cimento, pretende-se estudar uma obra 
de referência regional, localizada no es-
tado do Rio Grande do Sul. O empreendi-
mento chama-se Santuário Filhos da Luz, 
e é próximo do município de Candelária.

 Neste caso em que se trabalha com a 
temática de paisagem humanizada e pen-
sada para o bem-estar animal, depara-se 
com a necessidade do enfrentamento de lo-
cais a serem visitados e analisados de perto.
Para dar completude a esta etapa e, tendo 
em vista a inviabilidade de visitas técnicas 
em tempos de restrições acarretadas pela 
pandemia SARS-CoV-2³, optou-se por fazer 
a realização destes estudos de forma virtual.

³ “A COVID-19 é uma doença causada pelo Corona 
vírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um es-
pectro clínico variando de infecções assintomáticas 
a quadros graves. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80%) dos 

3.1. ESTUDO DE CASO 1 | ANIMAL 
REFUGE CENTRE

 FICHA TÉCNICA

ARQUITETOS | Arons en Gelauff Architecten

ÁREA | 5800 m²

ANO | 2007

LOCALIZAÇÃO | Amsterdam, Holanda

Figura 13 - Imagem renderizada ilustrando a facha-
da do centro, com visível relação com a natureza. 
Fonte: ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.
archdaily.com/2156/animal-refuge-centre-arons-
-en-gelauff-architecten>. Acesso: 20 de novembro 
de 2020.28

pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos 
ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproxi-
madamente 20% dos casos detectados requer aten-
dimento hospitalar por apresentarem dificuldade 
respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.” (GOV, 2019.)
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ZONA COMERCIAL

ZONA RESIDENCIAL

ANIMAL REFUGE CENTRE

ZONA INDUSTRIAL

LEGENDA

Figura 14 - Fotografia aérea com zoneamento de 
usos do entorno autoral. Fonte: ArchDaily Brasil. Dis-
ponível em: <https://www.archdaily.com/2156/ani-
mal-refuge-centre-arons-en-gelauff-architecten>. 
Acesso: 20 de novembro de 2020.

 O empreendimento em estudo, sele-
cionado por se tratar de um refúgio para 
animais em situação de rua, foi desenvol-
vido a partir da união de dois abrigos exis-
tentes na cidade. O empreendimento lo-
caliza-se distante do centro da cidade de 
Amsterdam, nos Países Baixos, e está inseri-
do em uma zona considerada mista. Sua lo-

cação possui tanto usos comerciais quanto 
residenciais e com uma evidente presença 
cultural de cuidado e apoio aos animais.

 De acordo com a plataforma on-
line disponibilizada por Arons Gelauff Ar-
chitecten (2007), o centro possui capa-
cidade de abrigo para 180 cachorros 
no setor canino, 480 gatos no setor fe-
lino e emprega aproximadamente, 30 
funcionários em uma área de 5800m² 
Para o cuidado dos animais recolhidos, os 30 
funcionários dividem-se entre cuidados da 
clínica veterinária, fisioterapia, inserção de 
microchips de rastreamento, banho e tosa 
e promovem a adoção dos animais, fazen-
do com que, todos os anos, passem pelo 
centro aproximadamente 2.000 cães e ga-
tos (ARONS GELAUFF ARCHITECTEN, 2007). 

 A obra, de autoria do escritório 
Arons Gelauff Architecten, desenvolveu 
a concepção de projeto através do con-
ceito de pertencimento da obra ao local, 
aspectos avaliados através da leitura da 
área, que é predominantemente vegeta-
da e rodeada por um linear curso d’água. 
De maneira a dar continuidade ao espa-
ço vegetado, propôs-se uma construção 
que complementasse a paisagem local 
utilizando o jogo de cores pertencentes de
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gramínea (figura 16) e que, ao refletir no 
leito do rio, difundir-se-ia (figura 15)(ARCH-
DAILY, 2008).

Figura 15 - Imagem renderizada da fachada externa 
Animal Refuge Centre. Fonte: ArchDaily Brasil. Dispo-
nível em: <https://www.archdaily.com/2156/animal-
-refuge-centre-arons-en-gelauff-architecten>. Aces-
so: 20 de novembro de 2020.

Figura 16 - Busca de cores e elementos de compo-
sição. Fonte: Arons Gelauff Architecten. Disponível 
em: <https://aronsengelauff.nl/other/5-star-shelter>. 
Acesso: 10 de novembro de 2020.
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livres destinados aos animais, tem sua estru-
tura voltada para seu interior, de maneira 
a proteger os animais e minimizar os ruídos 
causados pelos latidos e que possam, cons-
tantemente, atrapalhar a vizinhança.  Além 
desta alternativa, alojou-se todo o setor ca-
nino no pavimento térreo e o setor felino no 
superior, para que, de maneira ainda mais 
eficiente, sirva de minimizador acústico e 
meio facilitador de divisão de usos distintos 
(ARCHDAILY, 2008).

SETOR DE CANINOS

SETOR DE FELINOS

ATENDIMENTO MÉDICO

SETOR DE SERVIÇOS

SETOR DE CUIDADOS ESPECÍFICOS
SETOR ADMINISTRATIVO

LEGENDA

Figura 17 – Planta baixa do empreendimento com 
zoneamento de usos. Fonte: ArchDaily Brasil. Dispo-
nível em: <https://www.archdaily.com/2156/animal-
-refuge-centre-arons-en-gelauff-architecten>. Aces-
so: 10 de novembro de 2020.

 A partir de análise da figura 17, desen-
volveu-se um organograma de proximida-
des de serviços (esquema 3) para possibilitar 
a visualização quanto à organização dos 
espaços e dos serviços realizados no centro.

ORGANOGRAMA DE PROXIMIDADES DE SERVIÇOS

CUIDADOS ESPECÍFICOS/QUARENTENA

ATENDIMENTO MÉDICO

SETOR ADMINISTRATIVO

SETOR DE FELINOSSETOR DE CANINOS

SETOR DE SERVIÇOS

Esquema 3 – Organograma de necessidades e ser-
viços, Animal Refuge Centre. Fonte: desenvolvido 
pela autora, novembro de 2020.

 Os usos e a setorização do centro, de 
acordo com a plataforma online disponi-
bilizada por Archdaily (2008), permeiam-se 
através de grandes corredores em formato 
de fita que convergem com o curso d’água 
ao redor do terreno, e, por serem caminhos 
orgânicos e simples, que facilitam a loco-
moção e desenvolvimento das atividades 
do local. 

O edifício, projetado com grandes espaços

3.1.2. Traçado e forma

 A concepção formal da estrutu-
ra, segundo os arquitetos responsáveis 
pelo projeto, surge através da necessi-
dade de adaptabilidade ao terreno e 
de diferenciação de usos e setorizações. 
 
 De acordo com análise arquitetônica 
percebe-se que, de forma a criar um mar-
co para o edifício, insere-se, no processo 
criativo de projeto, um átrio localizado na 
entrada do edifício e que recebeu a posi-
ção central, determinante da forma final 
– um objeto fluído. O exterior foi revestido 
por painéis de aço zincado com 1,5 mm de 
espessura com no máximo 5,40 m de com-
primento, em 12 tons de verde, criando a 
aparência de grama pixelizada que era de-
sejada para a relação com o entorno, como 
já comentado (ARONS EN GELAUFF, 2013). 31
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Figura 18 – Imagem renderizada ilustrando a edifi-
cação inserida no terreno. Fonte: Arons Gelauff Ar-
chitecten. Disponível em: <https://aronsengelauff.
nl/other/5-star-shelter>. Acesso: 10 de novembro de 
2020.

3.1.3. Sustentabilidade

 Em âmbito sustentável e ambien-
tal, por vezes, percebe-se que a inserção 
do centro adequou-se bem ao meio ve-
getado e ao entorno edificado e, com 
o mantimento do córrego e da vegeta-
ção já existente, pode considerar-se um 
assegurador da qualidade do ar e da 
vida das pessoas e animais que ali vivem. 

 A ventilação e iluminação natural 
presentes nos espaços são de extrema im-
portância e, assim como para o restante do 
projeto, foram desenvolvidas estratégias. 

ZENITAIS BEIRAIS

Figura 19 – Ilustração em corte do empreendimento, 
com esquema de demarcação de ventilação e ilu-
minação autoral. Fonte: ArchDaily Brasil. Disponível 
em: <https://www.archdaily.com/2156/animal-refu-
ge-centre-arons-en-gelauff-architecten>. Acesso: 10 
de novembro de 2020.

Figura 20 – Fotografia ilustrando a fachada interna 
do centro, com a distribuição de esquadrias. Fonte: 
ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.arch-
daily.com/2156/animal-refuge-centre-arons-en-ge-
lauff-architecten>.Acesso: 10 de novembro de 2020.

3.1.4. Considerações finais
 Após análise e estudo da obra, po-
de-se, de maneira visual e prática, con-
siderar que a disposição formal do edi-
fício é de extrema importância para 
uma boa setorização de usos, funciona-
lidade e circulação, facilitando e auxi-
liando nos serviços oferecidos no local. 

Destacam-se os corredores e ambientes 
lineares que percorrem toda a extensão 
do edifício, criando um centro de convi-
vência no interior e barreira acústica para 
o exterior (figura 21) com amenização de 
ruídos provenientes dos latidos dos animais.

 Conforme mostrado na figura 17, o 
projeto orgânico acompanha o traçado 
local e respeita as linhas delimitantes da 
natureza. O terreno, em formato triangu-
lar, por fazer divisa com um curso d’água 
existente, cria um local protegido e calmo 
e com certo distanciamento de vias, além  
de soluções atraentes e funcionais que pu-
deram equilibrar o clima e garantir conforto 
para os animais (ARONS EN GELAUFF, 2013). 

Dentre elas estão:

 Inserção de zenitais para auxiliar na 
ventilação e iluminação difusa dos ambien-
tes (figura 19);

 Beirais para amenizar a exposição 
solar e auxiliar na contribuição de espaços 
com temperaturas amenas (figura 19);

 Distribuição de esquadrias nas facha-
das, de maneira a garantir a ventilação 
cruzada nos ambientes (figura 20).



 FICHA TÉCNICA

ARQUITETO | Dietrich Bangert

ÁREA | 160.000 m²

ANO | 2001

LOCALIZAÇÃO | Berlim, Alemanha.

3.2. ESTUDO DE CASO 2 | TIERHEIM 
BERLIN

Figura 22 – Imagem aérea do centro. Fonte: Tiers-
chutz Verein Für Berlin. Disponível em:  <tierschutz-
-berlin.de/>. Acesso: 10 de novembro de 2020.
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 O projeto chama a atenção pe-
las soluções encontradas pelos arquite-
tos, que através da volumetria, solucio-
naram as problemáticas em relação ao 
formato triangular do terreno e em re-
lação à redução dos índices de ruídos 
provocados pelos latidos dos animais. 

 Ao mesmo tempo, percebe-se 
que, por vezes, ilustra não ser em sua 
completude uma premissa sustentável, 
mas sim uma alusão à sustentabilida-
de á partir da escolha da coloração ver-
de remetente á natureza e da inserção 
de esquadrias e colocação de beirais. 

ZONA RESIDENCIAL

ANIMAL REFUGE CENTRE

ZONA RURAL

LEGENDA

Figura 23 – Imagem aérea com zoneamento de usos 
do entorno autoral. Fonte: Google Earth. Acesso: 10 
de novembro de 2020.

 Tierheim Berlin, localizado em Berlim, 
na Alemanha, situa-se em uma área próxi-
ma do centro da cidade, mas ainda assim 
rural e com poucas construções em seu en-
torno (figura 23). De acordo com o site Tiers-
chutz, o empreendimento é considerado

 De acordo com o site Tierschutz e 
como é possível identificar na imagem aé-
rea da figura 24, as instalações contam 
com áreas externas e internas para gatos, 
cães, aviário, além de fazenda de bem-
-estar para animais rurais e estação de 
animais exóticos, como répteis e primatas. 
Além disso, possui atendimento veterinário 
especializado, pronto-socorro, ala destina-
da aos feridos e em recuperação, mater-
nidade e aleitamento, cemitério (aberto  
também para o sepultamento de animais 
da população da cidade), e uma grande 
área destinada à exercícios e adestramen-
to de cães com playground. Todos estes 
serviços, desempenhados por funcionários 
voluntários, garantem a reabilitação e trei-
namento dos animais para possibilitar e fa-
cilitar adoções futuras (TIERSCHUTZ, 2019).

Figura 24 – Imagem aérea mostrando a dimensão 
do empreendimento. Fonte: Tierschutz Verein Für 
Berlin. Disponível em: <tierschutz-berlin.de/>. Acesso: 
11 de novembro de 2020.32
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3.2.1. Usos e setorizações

 A partir da planta e do esquema 
criado utilizando cores (figura 25) e do es-
tudo dos espaços e setorizações do centro, 
foi desenvolvido um organograma de pro 
ximidades de serviços (esquema 4) para 
possibilitar melhor entendimento, visualiza-
ção e necessidades do empreendimento, 
de forma auxiliar no processo projetual se-
guinte, como a criação de programa de 

SETOR DE CANINOS

SETOR DE FELINOS

CENTRO MÉDICO/SALVAMENTO/EMERGÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO/ENTREGA DE ANIMAIS

SETOR DE AVES E ANIMAIS EXÓTICOS

LAGOS

LEGENDA

CENTRO DE ADOÇÃO/ABRIGO COELHOS 

CENTRO DE EVENTOS

SETOR ANIMAIS DE FAZENDA

CEMITÉRIO

Figura 25 – Fotografia aérea mostrando a demarca-
ção de usos e setorizações autoral. Fonte: Google 
Earth. Acesso: 11 de novembro de 2020.
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ORGANOGRAMA DE PROXIMIDADES DE SERVIÇOS

ENTRADA/APOIO/SANITÁRIOS

CENTRO MÉDICO/EMERGÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO/INSPEÇÃO

CEMITÉRIO

CENTRO DE EVENTOS

SETOR DE FELINOS

SETOR DE CANINOS

SETOR ANIMAIS DE FAZENDA

SETOR DE AVES

SETOR ANIMAIS EXÓTICOS

SETOR DE AVES

Esquema 4 – Organograma de necessidades e servi-
ços, Tierheim Berlin. Fonte: desenvolvido pela autora, 
novembro de 2020.

Figura 21 – Fotografia referente à maquete executi-
va do projeto. Fonte: ArchDaily Brasil. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com/2156/animal-refuge-
-centre-arons-en-gelauff-architecten>.  Acesso: 10 
de novembro de 2020.

 um dos maiores abrigos de animais do 
mundo, contando com uma área de 16 
hectares, com capacidade para abrigar 
1.400 animais de todas as espécies, pas-
sando por lá, anualmente, aproximada-
mente 12.000 animais (TIERSCHUTZ BERLIN, 
2019). Na figura 22 pode-se ver a dimen-
são do centro e a área onde está inserido.

necessidades, diretrizes e direcionamentos.



de maus-tratos, exploração, abandono 
ou desaparecimento (ARCHDAILY, 2008).
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Figura 26 – Fotografia ilustrando o interior do edifício 
na ala felina. Fonte: Tierschutz Verein Für Berlin. Dis-
ponível em: <tierschutz-berlin.de/>. Acesso: 10 de 
novembro de 2020.

3.2.3. Sustentabilidade

 Diante de tantas soluções adotadas, 
a sustentabilidade é, de maneira geral, in-
serida e pensada na grande parte dos es-
paços. No empreendimento, os sistemas 
de ventilação e iluminação buscam maior 
eficiência energética através do apro-
veitamento das possibilidades naturais.
Estes sistemas são aberturas zenitais dis-
postas em pontos estratégicos (figura 27),

 Além dos espaços internos ventila-
dos e iluminados, utiliza-se o meio externo 
para a ambientação e aclimatação dos 
animais, com prática de atividades e cria-
ção de vínculos com a natureza e o habitat 
natural, possibilitando que todos os abrigos 
tenham acesso direto ao meio externo e re-
lação com a natureza (TIERSCHUTZ, 2019).

Figura 27 – Fotografia mostrando as zenitais existen-
tes nos canis do centro. Fonte: News Europe. Disponí-
vel em: <http://www.news.lt/en/Europes-biggest-a-
nimal-shelter-in-Germany>. Acesso em 10 nov/2020.. 
Acesso: 10 de novembro de 2020.

3.2.4. Considerações finais

 A partir de análise e estudo dessa 
obra, considerou-se o complexo como uma 
referência importante a ser trabalhada 

de forma aprofundada, pois é um empre-
endimento complexo em que muitas es-
pécies são tratadas e recolhidas de forma 
conjunta e organizada. O abrigo chama 
atenção, principalmente, pelas soluções 
adotadas de zoneamentos, por proximi-
dade e usos similares, facilitando no dia-
-a-dia a relação dos espaços e serviços. 

 Destacam-se, de forma geral, os 
formatos circulares dos ambientes que, 
de forma estratégica, foram pensados 
para serem expansíveis de acordo com 
a demanda e suprirem suas próprias ne-
cessidades de iluminação e ventilação. 

 Por ser uma obra de grande porte, 
auxilia na visualização em macro escala, 
na relação direta do elemento construí-
do em relação à um parque, assim como 
a complexidade que surge no recolhi-
mento e tratamento de diversas espécies. 
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 Os usos, pelo fato do centro possuir 
abrigo e tratamento para várias espécies 
distintas, são segmentados a partir de edi-
ficações que organizam a distribuição do 
empreendimento, conseguindo, assim, se-
torizações mais eficazes (ARCHDAILY, 2008). 

3.2.2. Traçado e forma

 Segundo informações fornecidas 
pelo site Tierschutz (TIERSCHUTZ, 2019), o 
empreendimento, projetado pelo Arquiteto 
Dietrich Bangert, teve seu partido desenvol-
vido através do pressuposto de que, com o 
tempo, pudesse ser expandível e adaptá-
vel de acordo com a demanda do local.
Sua forma circular, como observado  na figura 
25, faz com que possua um bom tratamento 
acústico e, por sua dimensão, seja um local 
integrativo e que possibilite todos os aten-
dimentos e suprimento das necessidades 
mais essenciais de forma prática e intuitiva. 

 A utilização dos espaços, que vão 
muito além do uso animal, possibilita à po-
pulação passeios guiados, que dispõem 
informações sobre manutenção e requi-
sitos de cuidados com os animais, assim 
como sobre patrocínios e possibilidades 
de trabalho voluntário para a associação 
de proteção animal e abrigo. Além da vi-
sita, implementa-se toda a parte da cons-
cientização, empatia e amor aos animais  
que, em sua maioria, vieram resgatados
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que também servem de iluminação natural 
(TIERSCHUTZ, 2019).
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3.3. ESTUDO DE CASO CONTEXTUAL | 
SANTUÁRIO FILHOS DA LUZ

Figura 28 – Fotografia de um dos espaços destina-
dos aos animais do santuário. Fonte: Site Santuário 
Filhos da Luz. Disponível em: < santuariofilhosdal.wi-
xsite.com>. Acesso em 09 dez/2020. Acesso: 10 de 
novembro de 2020.

 FICHA TÉCNICA

FUNDADORES | Andressa Aquino Cardoso e 
Anderson Quines Gomes

ÁREA | 900 m²

ANO | 2018

LOCALIZAÇÃO | Balneário Jardim Atlântico, 
Tramandaí, RS.

3.3.1. Importância de análise

 O local em estudo (figura 28), sele-
cionado por tratar-se de um santuário lo-
calizado no estado do Rio Grande do Sul 
(figura 29), próximo da cidade de Cande-
lária, auxilia e possibilita uma maior con-
textualização e identificação, servindo de 
base para o entendimento de vários pro-
cessos e funções de uma ONG/Santuário. 

Figura 29 – Imagem aérea com localização do San-
tuário em relação ao mar. Fonte: Google Earth. 
Acesso: 10 de novembro de 2020.
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3.3.2. Sobre a ONG
 A organização não governamen-
tal (ONG), nomeada pelos fundadores 
como Santuário Filhos da Luz (2018), tem 
como intuito livrar os animais direciona-
dos ao abate e advindos de maus tratos 
e abandono. Localizado na cidade de 
Tramandaí, no estado do Rio Grande do 
Sul, o espaço situa-se em uma área pró-
xima do centro da cidade, mas ainda as-
sim com características rurais e com pou-
cas construções no entorno imediato.   

ZONA RESIDENCIAL/RURAL

SANTUÁRIO FILHOS DA LUZ

ZONA RURAL

LEGENDA

Figura 30 – Imagem aérea com localização do San-
tuário e esquema de demarcação de usos no en-
torno autoral. Fonte: Google Earth. Acesso: 10 de 
novembro de 2020.

ORGANOGRAMA DE PROXIMIDADES E USOS

ÁREA EXTERNA CERCADA COM 
LAGO E CONTATO DIRETO COM A 

NATUREZA

COELHOS SETOR DE FELINOS

SETOR DE CANINOS

SETOR ANIMAIS DE FAZENDASETOR DE AVES

3.3.3. Entrevista com a fundadora

 Segundo entrevista realizada com a 
fundadora, Andressa Aquino Cardoso, junto 
a seu esposo Anderson Quines Gomes, o san-
tuário teve início no ano de 2018, com o res-
gate de forma despretensiosa e intuitiva, mas 
com o objetivo único de ajudar os animais.
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Somos a luta de quem não pode lutar, a voz dos que 
não podem falar. Missão gratificante, missão divi-
na de salvar (informação verbal, CARDOSO, 2020).

 De acordo com Andressa, o santuá-
rio se mantém a partir de doações e ven-
das de rifas, o que ocorre sempre com mui-
ta dificuldade pois, contabilizando todos os 
animais recolhidos, advindos de situações 
de rua, abandono, abate e maus tratos, 
já chegam ao número de 160 (dezem-
bro/2020) os quais distribuem-se entre diver-
sas espécies, como cães, gatos, aves, coe-
lhos, bodes, cavalos, porcos, entre outros. 

Somado a isso, uma das maiores dificulda-
des que enfrentam é o espaço. Contam 
com uma área de 700m², extremamen-
te pequena quando pensada no núme-
ro de animais que estão no abrigo. Além 
disso, por abrigarem diversas espécies, 
necessitam de instalações adequadas 
para cada tipo, o que exige maior área. 

 Por consequências da pandemia 
SARS-CoV-2, a ONG passa por diversos pro-
blemas, dificultando-se muito em âmbito 
financeiro, pois estão impossibilitados de 
realizar eventos que auxiliam na capta-
ção de renda e recolhimento de doações 
(CARDOSO, 2020).
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Uma das mil coisas que aprendi e aprendo 
com esses seres de luz é a confiança. Precisa-
mos confiar uns nos outros para mantermos re-
lações saudáveis e felizes. Precisamos nos co-
locar no lugar do outro, entender suas dores, 
traumas, o que os faz feliz, o que os faz tristes. 
Somos todos seres sencientes. Sentimos, sofre-
mos, amamos. Não maltratem os animais, não 
matem os animais, indiferente de espécie, eles 
são nossos irmãos, nosso dever é proteger e res-
peitá-los (informação verbal, CARDOSO, 2020).

3.3.4. Usos e setorizações

 O centro, que abriga animais de es-
pécies distintas, é organizado de forma 
simples, a partir das possibilidades financei-
ras, tendo vista que estes recursos advém 
de doações e ajudas. Também em fun-
ção da renda, a ONG não possui atendi-
mento médico na sede e não conta com 
funcionários para auxiliar nas atividades 
diárias, somente os fundadores que geren-
ciam e realizam os trabalhos necessários.  
Segundo o relato de Andressa e An-
derson (2020), a ajuda médica vem

de Osório, cidade próxima de Traman-
daí, onde uma clínica auxilia o centro 
com metade dos custos e o restante dos 
tratamentos. Procedimentos e medica-
ções são custeados a partir de doações.

Esquema 5 – Organograma de necessidades e ser-
viços, Santuário Filhos da Luz. Fonte: desenvolvido 
pela autora, novembro de 2020.

3.3.5. Considerações finais

A escolha do Santuário teve como princi-
pal objetivo, aproximar o estudo a uma 
obra que expressasse semelhanças com 
o tema escolhido para o Trabalho de 
Conclusão de Curso e que estivesse lo-
calizado no estado do Rio Grande do Sul.
 O estudo, mesmo que desenvolvido 
à distância e sem poder observar presen-
cialmente as características peculiares dos 
espaços, foi de grande importância para 

o entendimento e contextualização da te-
mática, onde se viu, a partir dos estudos, a 
realidade de ONGs brasileiras e internacio-
nais, auxiliando a identificar problemáticas 
e necessidades básicas dos espaços. Assim, 
pôde-se entender as dificuldades e desafios 
enfrentados por entidades não governa-
mentais e de como, com ajuda e solidarie-
dade, pode-se fazer a diferença (figura 30).

Figura 31 – Fotografia dos animais abrigados no San-
tuário. Fonte: Site Santuário Filhos da Luz. Disponível 
em: <santuariofilhosdal.wixsite.com>. Acesso: 10 de 
novembro de 2020.

Em minha opinião, as construções não 
são arquitetonicamente conceituais ou 
planejadas, mas abrigam com respei-
to e dignidade a todos os animais re-
colhidos e que um dia sofreram. 
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4. METODOLOGIA
 A construção da presente pesquisa 
fundamenta-se em um conjunto de méto-
dos, cujo intuito de seu desenvolvimento 
é atingir os objetivos propostos nas etapas 
anteriores e aplicar as argumentações de-
senvolvidas na análise do capítulo de apor-
te teórico. De forma a dar continuidade na 
etapa seguinte de diagnóstico da área em 
estudo, serão inseridos sete métodos: análi-
ses de aplicabilidade do tema, pesquisas e 
aporte, mapeamentos, aplicação de ques-
tionário, entrevistas e análise CPD (Condi-
cionantes, Potencialidades e Deficiências).

CAPÍTULO 4

4.1. ANÁLISE DE APLICABILIDADE DO 
TEMA
 As análises de aplicabilidade do 
tema referem-se aos casos estudados que, 
de forma direta, relacionam-se com a te-
mática proposta para o trabalho. As obras 
de referência abordadas nessa etapa lo-
calizam-se nas cidades de Amsterdam 
(NL) e Berlin (DE) e a obra de referência 
contextual em Tramandaí (RS), embasan-
do os conhecimentos com a pretensão 
de contextualizar de forma abrangente e 
em três dimensões e realidades distintas. 

 Dentro das obras de referência lo-
calizadas em Amsterdam e Berlin, foram 
analisadas 3 vertentes: usos e setoriza-

ções, traçado e forma e sustentabilidade.
Dentro do estudo de referência con-
textual de Tramandaí, analisaram-se 
as dificuldades enfrentadas em uma 
realidade próxima da cidade esco-
lhida para a realização do projeto.

4.2. PESQUISA E APORTE

 A metodologia de pesquisa esco-
lhida possui como objetivo, utilizar os ra-
ciocínios adquiridos no processo de es-
tudo de aporte teórico, criando assim, 
uma soma de estratégias e possibilida-
des que servirão de base para o projeto 
paisagístico de parque e arquitetônico. 
A pesquisa também servirá como método 
utilizado para entender os processos ne-
cessários para o surgimento de uma boa 
intervenção, de maneira a solucionar as 
problemáticas do espaço e dos usuários.

4.3. MAPEAMENTOS

 Com o intuito de analisar a cidade 
de Candelária como um todo e detec-
tar os espaços livres e massas vegetati-
vas, serão realizados mapeamentos em 
ambiente SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) da zona urbana da cidade 
com a finalidade de analisar a localiza-
ção, abrangência e potencialidades exis-
tentes na área selecionada para projeto.
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A base de dados a ser utilizada nesta etapa 
é o material disponibilizado pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

4.4. QUESTIONÁRIO

 Em virtude do desenvolvimento de 
um projeto que atenda as necessidades dos 
usuários assim como a solução de proble-
máticas existentes, propõe-se a aplicação 
de um questionário que liste as opiniões da 
população candelariense sobre a área em 
estudo para intervenção. O questionário 
possibilitará o entendimento dos posiciona-
mentos e possíveis apontamentos identifica-
dos pelos usuários, fazendo com que a partir 
dos resultados, sejam elencados pontos po-
sitivos e negativos a serem desenvolvidos. O 
questionário será aplicado de forma online, 
utilizando a plataforma de formulários do 
Google, com a previsão de disponibilidade 
até dia 31 de janeiro de 2021, possibilitando 
a geração de um maior número de respos-
tas possível, contribuindo para as tomadas 
de decisões projetuais a serem tomadas 
no Trabalho de Conclusão de Curso II.

4.5. ENTREVISTAS
 De maneira a entender de forma 
direta o funcionamento e as dificuldades 
enfrentadas pelas ONGs de acolhimen-
to animal, pretende-se entrevistar profis-
sionais que estejam à frente destas as-
sociações e que possam desmistificar e
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explicar sobre demandas e setorizações.
Para a primeira entrevista, Adriana Palla-
dino, presidente da Associação Pelo 
Amigo, de Cachoeira do Sul e para a se-
gunda, Fabíola Freitas Henker, presiden-
te da ONG SOS Bichos, de Candelária.

4.6. ANÁLISE CPD
 O método de análise tem como princi-
pal objetivo, sintetizar a partir do diagnóstico 
os Condicionantes, Potencialidades e Defici-
ências do espaço destinado para interven-
ção. A análise funcionará como um  lmitador
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OBJETIVOS

para o tamanho do recorte utilizado. 
A seguir, no quadro 01, ilustra-se os objetivos 
propostos, bem como seus resultados alcan-
çados a partir de cada método aplicado.

MÉTODO DESENVOLVIMENTO RESULTADO PERÍODO

Quadro 1 –  Síntese dos métodos, desenvolvimentos e resultados para cada situação. Fonte: desenvolvido pela autora, janeiro de 2021.

DIAGNÓSTICO DA 
ÁREA DE ESTUDO

PESQUISAS/APORTE, 
QUESTIONÁRIO ONLINE E

ENTREVISTAS

DEFINIÇÃO DO RECORTE 
ESPACIAL E MATERIAL 

PARA EMBASAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO DE 

DIRETRIZES

Pesquisa e fundamentação teórica relacionada ao
tema em estudo, com noções sobre sustentabilida-
de, paisagem, espaços livres e sobre o tratamento 

e recolhimento animal;

TCC IAPROFUNDAMENTO 
DA TEMÁTICA EM 

ESTUDO

QUESTIONÁRIO ONLINE, 
ENTREVISTAS, ANÁLISE 
CPD E MAPEAMENTOS 

DA ÁREA DE ESTUDO EM 
AMBIENTE SIG

ENTENDIMENTO DA TEMÁ-
TICA DE FORMA APRO-
FUNDADA E BASE FUDA-

MENTADA DE DEMANDAS 
E USOS

Realização de diagnósticos que identifiquem
problemas e auxiliem no traçado de diretrizes 

e usos;

TCC I

CRIAÇÃO DE UM 
PROJETO QUE QUA-
LIFIQUE A ÁREA DE 

ESTUDO

RESULTADO DA UNIÃO DE 
TODOS OS MÉTODOS UTILI-

ZADOS

PROJETO DE PARQUE E 
INSERÇÃO DE CENTRO ES-
PECIALIZADO EM APOIO E 

ASSISTÊNCIA ANIMAL

Implementação de um
centro de assistência e apoio animal para

animais de rua, destinado para a 
ONG SOS Bichos.

TCC II

CRIAÇÃO DE DIRETRI-
ZES PROJETUAIS PARA 
O PARQUE E ELEMEN-
TO ARQUITETÔNICO

PESQUISAS/APORTE, 
ENTREVISTAS E MAPEA-

MENTOS

DIRETRIZES QUE CONTRI-
BUAM PARA A MELHORIA 

DOS ESPAÇOS E SOLU-
ÇÃO DE PROBLEMÁTICAS 

DA CIDADE

Análise dos estudos que auxiliam no planeja-
mento e no entendimento mais aprofundado 
da temática e inserção de usos específicos a 
partir da fundamentação teórica e de visita 

técnica virtual;

TCC I
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 A partir do quadro 1 apre-
sentado, desenvolveu-se o esque-
ma 6, de maneira a facilitar o enten-
dimento das etapas, de forma clara, 
resumida e em parâmetro geral da disciplina.

O processo de desenvolvimento se dará 
a partir de 4 etapas, onde serão  apli-
cados os  6 métodos elencados, tendo 
como resultado final de TCC I a demar-
cação do recorte final para estudo e a 
criação de diretrizes para  os espaços.
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Esquema 6 –  Síntese das 4 etapas, sua forma de 
desenvolvimento e resultados para cada situação. 
Fonte: desenvolvido pela autora, janeiro de 2021.

1 2 3 4

PESQUISAS/APORTE, 
QUESTIONÁRIO E

ENTREVISTAS

QUESTIONÁRIO, 
ENTREVISTAS, ANÁLISE CPD E 

MAPEAMENTOS

PESQUISAS/APORTE, 
ENTREVISTAS E 

MAPEAMENTOS

DIAGNÓSTICO DA 
ÁREA DE ESTUDO

APROFUNDAMENTO DA 
TEMÁTICA EM ESTUDO

CRIAÇÃO DE DIRETRIZES PARA O 
PARQUE E ELEMENTO 

ARQUITETÔNICO

CRIAÇÃO DE UM PROJETO 
QUE QUALIFIQUE A ÁREA 

DE ESTUDO

RESULTADO DA UNIÃO DE 
TODOS OS MÉTODOS 

UTILIZADOS
Implementação de um
centro de assistência e apoio 
animal para animais de rua, 
destinado para a ONG SOS 
Bichos.

Realização de diagnósticos 
que identifiquem problemas 
e auxiliem no traçado de di-
retrizes e usos;

Análise dos estudos que au-
xiliam no planejamento e no 
entendimento mais apro-
fundado da temática e in-
serção de usos específicos 
a partir da fundamentação 
teórica e de visita técnica 
virtual;

Pesquisa e fundamentação 
teórica relacionada ao tema 
em estudo, com noções so-
bre sustentabilidade, paisa-
gem, espaços livres e sobre 
o tratamento e recolhimento 
animal;
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5. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

 O diagnóstico preliminar apresentado a seguir, está estru-
turado com o embasamento na contextualização histórica do 
município de Candelária, Rio Grande do Sul e no estudo da gle-
ba elencada para intervenção. Discorre sobre a formação do 
município, aspectos gerais e históricos, bem como análises re-
alizadas nos mapeamentos preliminares, resultantes da análise 
CPD e questionário realizado junto à população candelariense, 
para com suas percepções e olhares junto ao município. Além 
disso, de forma a entender sobre as demandas e necessidades 
dos espaços destinados a assistência e acolhimento animal, 
realizaram-se entrevistas que, embasaram de forma mais fiel à 
realidade, auxiliando no desenvolvimento e criação de diretri-
zes capazes de suprir e solucionar as problemáticas existentes.

CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR - CONTEXTO HISTÓRICO

5.1. CANDELÁRIA | RIO GRANDE DO SUL

5.2. CONTEXTO HISTÓRICO

Figura 32 – Mapa com localização de Candelária em relação a Porto Ale-
gre, capital do estado. Fonte: Editado de Google Maps (2021). Disponível 
em: < https://www.google.com.br/maps/place/Candel%C3%A1ria> Acesso: 
24 de janeiro de 2021.

 Candelária é um município brasileiro do estado 
do Rio Grande do Sul e, segundo dados do IBGE (2020), 
está localizado na região central e distante 180 quilôme-
tros de Porto Alegre, capital do Estado (figura 32). Con-
ta com uma população estimada de 31.421 habitantes e 
área territorial de 944,058km² (figura 33)(IBGE, 2020; 2019).

 A história do município teve início no ano de 1633, 
quando no território, começaram-se tentativas de conquis-
tas por parte dos espanhóis. No mesmo ano, jesuítas espa-
nhóis criaram a Redução Jesus-Maria, localizada na Linha 
Curitiba – a cerca de 3,5 quilômetros da denominada hoje 
área urbana de Candelária, nas proximidades do Morro Bo-
tucaraí. Sua fundação, como as dezoito outras reduções 
existentes na época, foi uma decorrência do acordo firma-
do no dia 04 de julho de 1626, entre o então governador 
da Província do Rio-da-Prata, Dom Francisco de Céspedes, 
e a Companhia de Jesus, representada pelo Padre Roque 
Gonzales de Santa Cruz.  Mediante o acordo, foram fun-
dadas as dezoito reduções da primeira fase, sendo que 
a Jesus-Maria foi a que mais prosperou e a que maior nú-
mero de indígenas congregou, numa população local de 
cerca de dez mil pessoas. Como forma de sobrevivência, 
dedicavam-se à agricultura, no cultivo de milho, trigo, man-
dioca e criação de rebanhos de bovinos, suínos e ovinos.
Com o passar dos anos,  confrontos por parte de ban-
deirantes paulistas, que desciam ao sul do país com 
o objetivo de aprisionar índios, travou-se uma bata-
lha em 03 de dezembro de 1636, na qual acarretou-
-se a destruição da redução Jesus-Maria marcando as-
sim o fim da obra jesuítica na região (RODRIGUES, 1993).

 De acordo com Rodrigues, com o surgimento do Trata-
do de Madri e a promessa à Portugal do domínio sobre toda 
a região antes ocupada pelos jesuítas, asseguraram-se con-
cessões de sesmarias de terras, onde eram elencados critérios 
de presentear a população que havia contribuido e, quan-
do feita a militares, ficavam esses comprometidos a defen-
der nossas fronteiras sempre que as circunstâncias exigissem.
O ano de 1737 foi marcado pelo início ao povoamento 
dos portugueses e o processo deu continuidade a partir do 
ano de 1798, em razão da abertura da estrada do Botuca-
raí, que interligava-se com Avenida Getúlio Vargas e pela 
Avenida Pereira Rêgo, duas das principais vias da cidade. 
No ano de 1807, o povoamento da região se deu pela no-
meação do Estado do Rio Grande do Sul como capitania, 
passando a fazer parte do município de Rio Pardo, junto 
aos outros três: Rio Grande, Porto Alegre e Santo Antônio.

 No ano de 1862, deu-se início a colonização de origem 
alemã em Candelária e em 1866 a povoação Germânica, 
que stiuava-se entre os arroios Laranjeiras e Molha Pequeno.  
De maneira a adquirirem terras em sociedade, os coloniza-
dores compraram áreas de terra entre os arroios, proprieda

Sem caráter de acusação, devemos registrar, também, 
os aspectos negativos, dizendo que a abundância da 
produção agrícola a que nos referimos troxe, em par-
te, graves danos ao meio ambiente. Os povoadores do 
meio rural derrubavam as florestas milenares sem pieda-
de, nelas ateando fogo, para implantar, a cada ano, 
outras roças em terras novas (RODRIGUES, 1993, p. 149).

 Assim como por outros aspectos, Candelária foi e é re-
conhecida por sua grande concentração de fósseis, encon-
tradas de forma inicial na década de 30, após realizadas as 
primeiras escavações.  Ao decorrer dos anos,  muito se fala e 
estuda sobre as espécies de dinossauros, que tornaram-se um 
dos símbolos da cidade junto ao Morro Botucaraí (figura 36 
b), onde nos primórdios alocava-se a Redução Jesus-Maria.

onde tempos depois, construiu-se o Aqueduto, que hoje 
(2021) é considerado um dos pontos turísticos principais da 
cidade. Com distância do Rio Pardo de 100 a 500 metros 
aproximadamente, a área adquirida pelos sócios atravessa-
va pela Estrada Botucaraí, que teve sua abertura em 1798. 
 
 Esta estrada, por onde se dava a passagem de tropas de 
animais cargueiros a mais de 60 anos, serviu de base para o lo-
teamento da área em chácaras e terrenos, que começaram a 
ser vendidos no ano de 1866, segundo escrito deixado por Chris-
tian Goelzer, um dos sócios (Jornal Folha de Candelária, 1990). 

 O ano de 1866, marcado pelo início do povoado de 
forma organizada, como visto na figura 34, também foi mar-
cado pela quantidade de imigrantes alemães compradores 
de terras que ultrapassou o número de habitantes luso-brasi-
leiros já radicados na área onde a povoação se estabeleceu. 

Figura 35 – Recorte fotográfico do ano de 1926, ilustrando a movimentação 
recorrente da assinatura do Decreto de surgimento do município de Can-
delária. Disponível em: Biblioteca Municipal de Candelária, janeiro de 2021.

 O crescimento da povoação se fez de forma rápida, à partir 
da sólida estrutura estabelecida na Costa da Serra, onde a pecu-
ária suportava a economia, assim como a agricultura começou 
a ser dominante e as indústrias começaram em seu surgimento.
Tão significativo foi o desenvolvimento que, a 09 de maio 
de 1876, o distrito já era elevado à categoria de Fregue-
sia, com invocação de Nossa Senhora da Candelária.

 A partir da passagem dos anos e do progresso implanta-
do, sugeriu-se a independência política e administrativa. Duas 
tentativas foram elencadas nos anos de 1903 e 1917, mas os 
movimentos foram suspensos em decorrência da 1ª Guerra 
Mundial.  Somente no ano de 1924, atividades do movimento 
foram retomadas e, através de Decreto assinado pelo Presiden-
te Borges de Medeiros, o ato municipal nº 53, de 10 01-1898 e 
pelo ato municipal nº 4, de 20-07-1925, subordinado ao municí-
pio de Rio Pardo, houve a criação do município de Candelá-
ria ((Figura 35), no dia 07 de julho de 1925 (RODRIGUES, 1993).
Após a emancipação, foi tramitada a nomeação do Intenden-
te para o município criado, Albino Lenz, no dia 07 de julho de 
1925. 

Figura 34– Mapa inicial da malha urbana de Candelária. Fonte: RODRIGUES, 
Aristides Carlos. Sua Gente e Sua História. Ed. única. Editora Palloti. Santa Cruz 
do Sul, 1993. Disponível em: Biblioteca Municipal de Candelária, 2021.

De acordo com Rodrigues (1993), Candelária é um mu-
nicípio privilegiado, principalmente por sua localiza-
ção central em relação ao estado e por ser cortada por 
uma importante rodovia estadual, a RST 287 (figura 37). 
A partir de descrições feitas em seu livro, Rodrigues caracterizou a 
cidade como baseada na agricultura (figura 36a), principalmen-
te “abastecida por plantações de fumo vinculadas à fumageiras
internacionais das cidades vizinhas de Santa Cruz do Sul e Ve-

Figura 36 – (a) Fotografia do ano de 1954 retratando os agricultores em suas 
plantaçõs. (b) Fotografia referente á agricultura alocada próxima ao Morro 
Botucaraí. Fonte: IBGE. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/
candelaria/historico>. Acesso: 28 de janeiro de 2021.

(a)

(b)

nâncio Aires”. Além disso, a diversificação local foi bastante 
difundida entre os produtores, assim como no comércio local.

Figura 33 – Mapa com localização de Candelária no estado e esquema de 
cores em relação à concentração de pessoas em cada município e e divi-
são distrital do município. Fonte: desenvolvido pela autora. Fonte: IBGE, Cen-
so Demográfico (2010). Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/
rs/candelaria/panorama> Acesso: 24 de janeiro de 202.

até 2.965 
pessoas

LEGENDA

até 14.380 
pessoas

LOCAL SELECIONADO

até 5.712 
pessoas

mais que
14.380 pessoas



45

CAPÍTULO 5 | DIAGNÓSTICO PRELIMINARCAPÍTULO 5 | DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
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Figura 38 – Mapa de Con-
dicionantes físico-naturais 
de Candelária, com de-
marcação da malha urba-
na, principais localidades 
do município, sistema viário 
e altimetria. Fonte: Dispo-
nibilizado pela Prefeitura 
Municipal de Candelária.
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Figura 37 – Esquema desenvolvido para a visua-
lização da topografia e do uso e ocupação do 
solo do município e arredores. Fonte: desenvol-
vido pela autora.
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MAPA DE CONDICIONANTES FÍSICO-NATURAIS 5.4. RECORTE EM ESTUDO

 A gleba selecionada para estudo (figura 39) foi escolhida por tratar-se de um 
espaço livre (figura 42) considerável para a cidade e por possuir problemáticas e po-
tencialidades elencadas como interessantes. Como pode ser visto ainda na figura 39, o 
terreno não é composto por grandes declividades, assim como o restante da cidade. 
Conta com uma área de 13,8 hectares e se localiza na parte central da malha urbana 
da cidade de Candelária. 
 
 Como pode ser visto na figura 41, os acessos ao terreno são diversificados e acon-
tecem pela Rua Borges de Medeiros, Rua Arnaldo Schiling, Rua Flori Porto e pela RSC-
287, tendo acesso direto de ligação com demais municípios. O terreno é pertencente 
aos bairros Centro, Nova Germânia e Rincão Comprido (figura 51), estando situado na 
Macrozona de Urbanização Prioritária do município (figura 42).

Figura 39 – Mapa com demarcação do limite do recorte em estudo e suas respectivas curvas topográfi-
cas. Fonte: desenvolvido pela autora em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), 2021.

 Situado na Depressão Central, o 
município faz parte da Microrregião de 
Santa Cruz do Sul. Como pode ser iden-
tificado na figura 37, a sede do municí-
pio de Candelária está a 50-100 metros 
de altitude em relação ao nível do mar 
e seu relevo varia de montanhoso ao 
norte, contando com chapadas, planí-
cies retilíneas e coxilhas ao sul. É com-
posto em sua grande parte por território 
rural e sua malha urbana locada de for-
ma central e estratégica. Assim como 
em relação ao sistema viário, o municí-
pio é privilegiado por estar inserido jun-
to a um importante tronco rodoviário, 
contando com as seguintes rodovias:

 RSC 287, que interliga Candelá-
ria a Santa Maria, com a fronteira e via 
Santa Cruz do Sul, com Porto Alegre e 
com sul do Estado, o litoral e a serra;

 RST 400, liga Candelária a Cruz 
Alta e a toda região do Planalto;

 RST 410, liga Candelária a Rio Par-
do e a Cachoeira do Sul;

 VRS 808, liga Candelária a Linha 
do Rio.

 O município situa-se entre o Mor-
ro Botucaraí e o rio Pardo, junto à mar-
gem direita e limita-se com os muni-
cípios de Rio Pardo, Vale do Sol, Vera 
Cruz, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, 
Passa Sete, Lagoa Bonita do Sul e Novo 
Cabrais. Pertencido à Região Hidrográ-
fica do Guaíba, possui dois importantes 
rios que banham seu território: Rio Botu-
caraí e Rio Pardo, ambos afluentes do 
Rio Jacuí e servidos por uma rede de 
afluentes que forma vales extensos e 
férteis e que geram benefícios oriundos 
da produção agropecuária e forneci-
mento de água potável para a popu-
lação (IBGE, 2020).

5.3. ANÁLISES DO TERRITÓRIO

 Nos dias atuais, mesmo com a diversificação e implemen-
tação de novos usos que rotacionam a economia do municí-
pio, muito ainda baseia-se como antigamente, na agricultura e 
na produção fabril local. Ao que diz respeito ao cenário econô-
mico do município, pode-se afirmar que Candelária tem como 
principais atividades econômicas a agricultura e pecuária 
(IBGE, 2021)(figura 37) seguidos do principal fator de desenvol-
vimento da cidade, a presença das indústrias locais. A partir de 
dados censitários (CENSO 2010), aponta-se que praticamente 
metade da população do município de Candelária é residente 
do campo e, a mesma, utiliza a zona urbana para fins de abas-
tecimento, saúde, educação e lazer.
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Figura 40 – Mapa com demarcação do limite do recorte em estudo e demarcação do curso d’água e 
APP existente. Fonte: desenvolvido pela autora em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), 
2021.
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Figura 41 – (a) Mapa com demarcação dos principais acessos da cidade e do terreno. (b) Mapa de macrozoneamentos da 
cidade de Candelária. Fonte: Disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Candelária.

Figura 42 – Mapa de cheios e vazios (nolli), mostrando a forma como o terreno configura como um espaço 
livre urbano.  Fonte: desenvolvido pela autora em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), 2021.
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5.7. PERCEPÇÕES DA POPULAÇÃO PARA COM A ÁREA

 Como um instrumento de análise que possui como ob-
jetivos principais compreender as percepções da população 
para com os espaços analisados, assim como as percepções 
em relação ao abandono animal na cidade, desenvolveu-se 
um questionário online que contou com 13 perguntas de múl-
tipla escolha e dissertativas, que visaram fornecer dados que 
permitissem a análise e identificação de potencialidades e fra-
gilidades desses espaços e em relação à temática em estudo.

 O questionário foi disponibilizado para a população à 
partir do dia 24 de janeiro e manteve-se disponível até o dia 01 
de fevereiro de 2021, tendo sido respondido por uma amostra-
gem válida de 236 participantes (i.e., excluindo-se dados espú-
rios). 

 Teve sua aplicação realizada a partir da plataforma de 
formulários do Google e, de maneira a alcançar o maior núme-
ro de moradores ou visitantes de Candelária, utilizou-se meios 
de interações interpessoais (i.e., comunicação pessoal com di-
ferentes agentes, como familiares, amigos e conhecidos), e por 
meio de comunicação virtual, através de vídeos e publicações 
em redes sociais (i.e., Facebook e Instagram), além de grupos 
e aplicativos de mensagens (i.e., WhatsApp), contando com a 
contribuição de diferentes pessoas para sua divulgação, alme-
jando atingir diferentes nichos da população candelariense ou 
visitantes do local.

 Sobre o perfil do público atingido, a pesquisa aponta que 
cerca de 100% das pessoas que responderam conhecem ou 
já visitaram a cidade e os espaços livres, mas somente 85% dos 
participantes residem na cidade de Candelária, e distribuem-se 
em sua maioria, entre os bairros Centro, Rincão comprido, Prin-
cesa, Nova Germânia e Pôr-do-Sol. Os gráficos a seguir (figura 
50) ilustram a porcentagem dos bairros onde houveram maiores 
participações na pesquisa.

47% 23% 2% 0,8%

CENTRO RINCÃO
COMPRIDO

PRINCESA NOVA GERMÂNIA 
E PÔR-DO-SOL

Figura 50 – Gráficos ilustrando a porcentagem dos bairros que mais foram 
identificados no questionário. Fonte: desenvolvido pela autora.

 Como pode ser analisado na figura 51, o terreno é per-
tencente aos bairros Centro, Nova Germânia e Rincão compri-
do e, durante o questionário, percebeu-se a adesão principal 
destes bairros circundantes, de maneira a evidenciar o interesse 
da população em relação à ocupação destes espaços, que 
interferem diretamente em seus cotidianos.

Figura 51 – Mapa de divisão de bairros com demarcação do limite do recor-
te. Fonte: Prefeitura Municipal de Candelária (2020).
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A respeito da idade dos participantes, a amostragem identifica 
a maior participação dos usuários de faixa etária entre 51 e 70 
anos (37%), seguidos da faixa etária de 25 a 40 anos (23%), e das 
faixas etárias de 41 a 50 anos e 18 a 25 anos (ambas com 20%). 

 Tendo o abandono animal como uma das problemáticas 
presentes na cidade, foram propostas perguntas de múltipla es-
colha para identificar, pelos olhos da população, o quão signi-
ficante é esta questão e se já haviam tido alguma percepção 
para com ela. A figura 52 a seguir ilustra o esquema desenvolvi-
do para mostrar de forma sintetizada os resultados da amostra-
gem:

93,6%
 SIM

Figura 52 – Gráficos ilustrando de forma sintetizada os resultados da amostra-
gem em porcentagem, correspondentes às perguntas relacionadas à cau-
sa animal na cidade. Fonte: desenvolvido pela autora.

 Você já viu ou teve conta-
to com algum animal abandonado 
em Candelária?

Você considera a problemática do 
abandono e maus tratos animal sig-
nificativamente presente na cidade 
de Candelária?

 Você possui animais? os que 
possui, são advindos de adoção ou 
compra?

 Você já se deparou com situa-
ções de perigo com cavalos vagando 
pela cidade/asfalto?

 Como pode ser visto nos gráficos anteriores, a problemá-
tica do abandono animal é, de acordo com a população vo-
tante, significativa e importante. Através das perguntas, perce-
beu-se que a maioria da população já viu ou teve contato com 
animais de rua e, também a maioria já presenciou situações de 
perigo relacionada à cavalos vagando pela cidade ou asfalto. 
Também identificou-se que a população candelariense possui 
na maioria dos casos, animais advindos de adoção responsá-
vel (70,6%), mas infelizmente, ainda uma parte significativa da 
população é adepta a compra de animais (29,4%), o que pre-
tende ser umm dos direcionadores de projeto para a reversão 
deste cenário, com a inserção do centro com espaço para 
adoção responsável de animais em situação de rua.

96,6%
 SIM

96,2%
 SIM

70,6%
ADOÇÃO

5.6. EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO | VEGETAÇÃO

Figuras 45 (a e b) – (a) Fotografia realizada no ano de 2019, antes da reti-
rada da vegetação. (b) Fotografia realizada em 2021, após a retirada da 
vegetação.Fonte: arquivo pessoal.

 Desenvolveram-se comparações de ocupação para com fotogra-
fias tiradas em 2019 e fotografias tiradas em 2021. Analisou que a maior 
mudança na ocupação refere-se à remoção da vegetação para a reali-
zação de um loteamento e parque, que teve suas obras iniciadas no ano 
de 2021. Como pode ser visto na imagem 43, a paisagem foi alterada de 
forma brusca, sendo retirada toda a massa vegetativa existente.

Figura 48 – Mapa de massas vegetativas e APP existente na cidade de Candelária. Fonte: desenvolvido pela 
autora em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), 2021.

Figura 49 (a, b e c) – (a)Como a vegetação arbórea é proposta pela Prefeitura de Candelária. (b) Como eram 
as calçadas antes da retirada da vegetação (2019). (c) Após a retirada da vegetação (2021).Fonte: arquivo 
pessoal.

Figura 44 – Imagem aérea mostrando o terreno em estudo após a retirada da vegeta-
ção e construção de loteamento e parque. Fonte: disponibilizada pela empresa Bauen 
Engenharia (2021).

Figuras 46 (a e b) – (a) Antes da retirada da vegetação (2019). 
(b) Após a retirada da vegetação (2021).Fonte: arquivo pes-
soal.

(a) (b) (a) (b)

(a) (b) (c)

Figuras 47 (a e b) – (a) Fo-
tografia realizada no ano 
de 2019, antes da retirada 
da vegetação. (b) Foto-
grafia realizada em 2021, 
após a retirada da vege-
tação.Fonte: arquivo pes-
soal.

 De acordo com a Legislação do município, não constam tratativas 
que garantam ou direcionem elementos para a inserção de parques ur-
banos e, como pode ser identificado na figura 43, o terreno em estudo 
encontra-se locado na Zona Residencial 1 (ZR1) e seu entorno é composto 
por usos comerciais (ZC), Zona Industrial (ZI) e zona residencial (ZR2).

Figura 43 – Mapa de uso e ocupação do solo de Candelária. Fonte: Disponibilizado pela 
Prefeitura Municipal de Candelária.

5.5. LEGISLAÇÃO E USO E OCUPAÇÃO



MÊS DO
ANO DE

2020
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Série1 0 R$ 670 R$ 455 R$ 600 R$ 940 R$ 1.200 R$ 1.173 R$ 665 R$ 1.500 R$ 2.559 R$ 1.450 R$ 570 R$ 1.057
Série2 0 R$ 610 R$ 399 R$ 200 R$ 37 R$ 39 R$ 1.358 R$ 370 R$ 936 R$ 441 R$ 568 R$ 630 R$ 50
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 De maneira a entender um pouco mais sobre as percep-
ções da população para com os espaços, desenvolveram-se 
perguntas dissertativas, questionando a visão da população, 
sensações transmitidas por estes espaços e propostas e desejos 
de acordo com a necessidade elencada pelos votantes.

A seguir, algumas das respostas recebidas no questionário:

Você sente falta de espaços livres destinados a lazer na cidade de Cande-
lária? Se sim, quais você considera primordiais? 

- Praças de lazer para todas as idades; 
- Espaços tranquilos, vegetados e com sombra;
- Locais para a prática de esportes, caminhadas, corridas;
- Quadras de futebol e vôlei;
- Espaços para levar os animais de estimação, seguros e arborizados;
- Espaços para tomar chimarrão, tranquilos, com banco e sombra;
- Praças para nossas crianças.

Quais atividades de lazer você mais gosta/pratica? 

- Corrida e caminhada;
- Ciclismo;
- Futebol e vôlei;
- Leitura em locais agradáveis e com sombra;
- Chimarrão com amigos e família;
- Estar próximo da natureza;
- Academia;
- Brincar com meus filhos;
- Passear ao ar livre;
- Meditação e picnic.

Esta grande área livre está localizada no centro da cidade de Candelária, 
junto ao parque Juventude. Você já passou por ali? Se sim, quais sensações 
você teve?

- Nostalgia da época em que o Parque Juventude era frequentado;
- Lembro dos campeonatos de futebol que eram realizados no Parque Ju-
ventude antigamente, foi uma época boa e tenho muitas memórias;
- Medo e insegurança;
- Abandono e descaso;
- Escuridão e perigo;
- Vazio;
- Desleixo e tristeza;
- Falta de aproveitamento;
- Esquecimento;
- Não passo mais por esta área, faço outro trajeto por medo.

Quais usos você gostaria que fossem inseridos nesta área?

- Espaços para reviver o Esportivo Juventude; 
- Áreas de lazer com playgrounds; 
- Espaço para acampamentos, com a tranquilidade do interior;
- Parque arborizado e com muita sombra e gramados;
- Quadras de esporte;
- Pistas de corrida e caminhada;
- Espaços destinados para o ciclismo;
- Vegetação, flores, espaços com bancos e sombra; 
- Gramados para fazer picnic, ler livro, tomar chimarrão com a família;
- Espaços para poder levar nossos animais de estimação;
- Retomar os usos do Parque Juventude e adicionar outros.

 Como pôde ser percebido nas respostas anteriores, o lo-
cal em estudo possui grande memória afetiva à partir da popu-
lação, principalmente das faixas etárias de 51 e 70 anos e 25 a 
40 anos, que relembram os espaços e as atividades ali realiza-
das antigamente. Pôde-se também perceber que a área, nas 
condições atuais que se encontra, transmitem medo, insegu-
rança e sensação de abandono aos transeuntes, fazendo com 
que reformulem seus trajetos dentro da cidade.

5.8. ENTREVISTAS

 De maneira a utilizar mais um instrumento de análise que 
possui como objetivos compreender percepções e entendi-
mentos de certos profissionais engajados na causa animal, re-
alizaram-se três entrevistas, a primeira, com Adriana Palladino, 
presidente da Associação Pelo Amigo de Cachoeira do Sul, a 
segunda Fabíola Freitas Henker, presidente da ONG SOS Bichos 
de Candelária e Lenara Trevisan, tesoureira da ONG SOS Bichos.

 Na segunda entrevista, realizada de forma presencial no 
dia 21 de janeiro de 2021, Fabíola Freitas Henker, presidente da 
ONG SOS Bichos de Candelária, contou sobre o surgimento da 
ONG, que se deu no ano de 2016 através da visível necessidade 
de formalizar trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos por 
protetoras da cidade. 

 Assim como a Associação Pelo Amigo, a ONG SOS Bichos 
não possui sede fixa e é apoiada por uma rede de lares tem-
porários para cuidados de animais em tratamento e/ou dire-
cionados para adoção responsável. É exclusivamente mantida 
através de doações, vínculos de indicação na Nota Fiscal Gaú-
cha e venda de camisetas e demais acessórios para angariar 
lucros. Para seu funcionamento, é constituída por cargos como 
presidente, tesoureiro, secretário e, todos eles, são ocupados 
por voluntários. 
 
 Como uma das principais metas, os atendimentos veteri-
nários e a castração vêm de maneira a erradicar doenças, pro-
longar a vida dos animais e evitar procriações. Como parceiros 
para a realização dos atendientos, a ONG possui duas Clínicas 
Veterinárias, que auxiliam com descontos e da forma como 
possível. Após o cuidado, tratamento e reabilitação dosanimais, 
são recorridas as redes de contato e mídias digitais para encon-
trar lares e famílias para adoção responsável. Segundo Fabíola, 
após o  surgimento do cenário pandêmico, percebeu-se uma 
dificuldade grande em relação à dominuição de doações e, 
consequentemente, diminuição no número de adoções. Com 
o distanciamento, a ONG também está impedida de realizar 
brechós e vendas de acessórios e camisetas, que angariavam 
lucros significativos para o aumento do orçamento.

 Quanto a demanda de animais em situação de rua exis-
tentes no município de Candelária, a entidade não possuía re-
gistros explícitos para com estes dados, e de maneira a elen-
car a realidade anual e mensal, tanto orçamentária quanto 
de espaço, teve-se contato com o escritório de contabilidade 
Botucaraí que, de forma voluntária, auxilia na organização fi-
nanceira da ONG. Através dos materiais disponibilizados pelo  
escritório e do auxílio da tesoureira da ONG, Lenara Trevisan, 
foram analisados dados de pagamentos e cheques para assim, 
serem datadas informações pertinentes para com a quantida-
de dos animais, quantidades de castrações e atendimentos, 
demanda financeira e de espaços, assim como quais são os 
maiores gastos mensais e anuais. Para análise, foi elencado o 
ano de 2020, onde foram segmentadas todas as documenta-
ções em busca de informações pertinentes para o estudo.

5.8.2. Entrevista | ONG SOS Bichos

 Com o intuito de entender de forma mais abrangente so-
bre trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em cidades pró-
ximas a Candelária, propôs-se a entrevista com a ativista da 
cidade de Cachoeira do Sul, Adriana Palladino. Em entrevis-
ta online ocorrida no dia 15 de janeiro de 2021 via plataforma 
Google Meet, Adriana contou que a Associação Pelo Amigo 
da cidade de Cachoeira do Sul deu início no ano de 2015, a 
partir da visível necessidade de busca por recursos e para a 
substituição do ACAPA, ONG em vigor na época, que veio a ser 
fechada após passar pelo processo de Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), pelo fato de ter sido averiguado o acúmulo 
indevido de animais.

 A Associação, que hoje trabalha com 10 voluntários, dis-
tribuídos entre presidente, tesoureiro e demais cargos, têm seu 
direcionamento voltado às castrações, e atingiu no ano de 
2020, o número de 200 castrações e em média, atende 100 ani-
mais por mês. Como  recursos para a Associação, possui como 
vínculo a Nota Fiscal Gaúcha e recebimento de doações, ten-
do também parceria com a Clínica Veterinária Toca, que rea-
liza em média, 95% dos atendimentos e castrações. A Associa-
ção, que não possui sede fixa, conta com uma rede de lares 
temporários, onde são destinados animais em recuperação e 
à procura de adoção responsável. Adriana relatou que, conse-
quências e mais dificuldades surgiram com o cenário pós pan-
demia, fazendo com que fossem impedidos de realizarem feiras 
de adoções, dificultando ainda mais os processos.

5.8.1. Entrevista | Associação Pelo Amigo

 A seguir, na figura 53 , desenvolveu-se um gráfico com dados alcançados através de documentos contábeis, relacionan-
do a demanda financeira requerida para a compra de medicamentos e a realização de procedimentos em geral (castrações, 
cesáreas e demais procedimentos cirúrgicos, exames, consultas, check-ups) referente à todos os meses do ano de 2020. Pôde-se 
perceber que, os gastos mensais destinados à procedimentos são maiores na maioria dos meses, quando comparados aos gastos 
com medicamentos e vacinas em geral, totalizando um gasto anual de R$18.477,00, como pode ser visto na figura 56.

Figura 53 – Gráfico de-
senvolvido a partir de 
documentos e registros 
contábeis disponibiliza-
dos pelo escritório de 
contabilidade Botuca-
raí, mostrando a de-
manda requerida para 
a compra de medica-
mentos e procedimen-
tos em geral no ano de 
2020. Fonte: desenvol-
vido pela autora, 2021.
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Figura 54 – Gráfico ilus-
trando o número de 
castrações realizadas 
em todos os meses do 
ano de 2020. Fonte: 
desenvolvido pela au-
tora, 2021.
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 Tendo a castração como sendo uma das principais metas direcionadoras da ONG SOS Bichos, no ano de 2020 foram rea-
lizadas 40 castrações, distribuídas entre todos os meses do ano, como pode ser visto na figura 54.
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5.8.3. Demandas analisadas à partir de dados contábeis

 Como pôde ser visualizado nos gráficos anteriores e, de 
acordo com os voluntários, a ONG considera-se de porte pe-
queno, mas que realiza as atividades necessárias de acordo 
com as demandas reais do município (2021). De maneira a pre-
ver possíveis expansões, serviços e demandas futuras, elabo-
rou-se uma tabela  (figura 57) composta por quadro de áreas 
pré-dimensionadas, elencando o tipo de ambiente, os requisi-
tos especiais para estes espaços, de acolhimento para as es-
pécies canina, felina e equina, assim como a área e os tipos 
de usuários. O programa de necessidades do Centro de Apoio 
e Assistência animal se estruturou em sete setores: recepção/
administrativo, entrega de animais/espaço para feiras de ado-
ções, atendimento médico/cirúrgico, internação, abrigo, apoio 
e área livre do parque.
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Figura 55 – Gráfico ilus-
trando a demanda 
de animais em atendi-
mentos e procedimen-
tos, em todos os meses 
do ano de 2020. Fonte: 
desenvolvido pela au-
tora, 2021.

 De acordo com relato dos voluntários, por ano passam, em média, 100 animais no total pela ONG.  Á partir dos dados rela-
tados na figura 55, pode-se identificar a demanda de animais para com atendimentos e procedimentos, que chega a 55 animais 
(55%) da demanda anual total, e 45 animais (45%) que passam pela ONG mas não necessitam de atendimento médico, e prova-
velmente somente de medicamentos. Também a partir de relato dos voluntários, têm-se como espécies tratadas e amparadas  
a espécie canina, felina e equina e, a partir da figura 55, podemos identificar que as mais frequentes são caninas (80%) e felinas 
(20%), não havendo dados contabilizados  para equinos no ano de 2020. Na mesma figura, pode-se identificar que, em relação 
aos meses, não identifica-se aumento de casos tratados e recolhidos no final do ano e em épocas de férias, mas sim uma cons-
tância que se distribui por todo o ano.

Figura 56 – Gráfico de demanda orçamentária mensal e total do ano de 
2020. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.
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5.8.4. Programa de necessidades

Quadro 2 – Esquema e tabela organizacional de programa de necessida-
des, elencando os setores necessários, seus respectivos requisitos, áreas e 
usuários. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

RECEPÇÃO/ADM.

CENTRO DE APOIO E ASSISTÊNCIA ANIMAL

  ENTREGA DE ANIMAIS ADOÇÕES   APOIO

ALA CIRÚRGICA CONSULTÓRIOS CANIL GATIL BAIAS EQUINOS



50 51
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 A partir desta perspectiva, é de grande relevância idealizar e criar espaços que 
soluicionem as problemáticas encontradas e supram as necessidades elencadas pela 
população, e para isso, propõe-se o desenvolvimento de diretrizes para parque e para 
elemento construído:

6.2. DIRETRIZES

REVIVER O ANTIGO PARQUE JUVENTUDE, BUSCANDO OS USOS RELACIONA-
DOS AO FUTEBOL E QUALIFICANDO A ÁREA QUE FOI TÃO UTILIZADA E SIGNIFI-
CATIVA PARA A CIDADE NO PASSADO;

TRATATIVAS DE INSERÇÃO DE NOVOS USOS PARA SOLUCIONAR A PROBLEMÁ-
TICA DA INSEGURANÇA CAUSADA PELOS ESPAÇOS OCIOSOS;

RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO RETIRADA, PRIORIZANDO O NOVO PLANTIO 
DE ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS PELA MAIOR ADAPTAÇÃO AO LOCAL E ATRA-
ÇÃO DA FAUNA;

IDEALIZAÇÃO DE UM PARQUE INCLUSIVO, CONSCIENTIZADOR E SUSTENTÁVEL;

INSERÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COMO PISTAS, QUADRAS, PLAYGROUNDS E 
ACADEMIA AO AR LIVRE;

GARANTIA DE ESPAÇOS ARBORIZADOS E GRAMADOS PARA LAZER COM SOM-
BRA;

INSERÇÃO DE UM EQUIPAMENTO CONSTRUIDO PARA O APOIO E ASSISTÊNCIA 
ANIMAL DESTINADO A ONG SOS BICHOS, COM SUPORTE VETERINÁRIO, ABRI-
GO E FEIRAS DE ADOÇÕES RESPONSÁVEIS;

CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE QUALIDADE PARA A CONVIVÊNCIA DA POPULA-
ÇÃO E PARA OS ANIMAIS;

IDEALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO (PARQUE + ELEMENTO CONSTRUÍDO) QUE 
CONSCIENTIZEM A POPULAÇÃO PARA COM O ABANDONO ANIMAL;

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E TÉCNICAS QUE SEJAM SUSTENTÁVEIS, TANTO PARA 
A EDIFICAÇÃO INSERIDA QUANTO PARA O PARQUE;

RESPEITAR O ARROIO LARANJEIRAS E A APP CIRCUNDANTE;

PROJETO DE PARQUE DESENVOLVIDO PENSANDO NA ACES-
SIBILIDADE ESPACIAL, COM COMUNICAÇÃO, ORIENTA-
ÇÃO E INFORMAÇÃO (GARANTIA DA COMPREENSÃO DOS 
ESPAÇOS E INTERAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O AMBIENTE);

RESPEITAR A TOPOGRAFIA DO TERRENO;

ÁREAS VERDES LIVRES PARA A REALIZAÇÃO DE CAM-
PING, PICNIC, E MEDITAÇÃO;

FAVORECER E CRIAR ACESSOS ALTERNATIVOS.

 De maneira a ilustrar de forma mais visual e entender mais aprofundadamente os espaços em 
desenvolvimento que farão parte do centro de acolhimento e tratamento animal (com área inicial de 
5.800m²), realizaram-se grafismos (figura 57), (figura 58), (figura 59) de alguns dos espaços com um pré-di-
mensionamento e áreas mínimas para os espaços.

Figura 57 – Planta baixa com pré-dimensionamento de baia para equinos, com adição de antessada para feno e interação 
entre os animais, representado em escala 1/50. Fonte: desenvolvido pela autora.

BAIAS PARA EQUINOS E ANTESSALA

ESPAÇOS DE CANIL ESPAÇOS DE GATIL

Figura 58 – Planta baixa com pré-dimensiona-
mento de canil, com respectivos acessos. repre-
sentado em escala 1/50. Fonte: desenvolvido 
pela autora.

Figura 59 – Planta baixa com pré-dimensionamento de gatil, representado 
em escala 1/50. Fonte: desenvolvido pela autora.

6.1. Pré-dimensionamentos

 Os dimensionamentos desenvolvidos serviram, mesmo 
que de forma resumida e pré-definida, para o melhor enten-
dimento e raciocínio para com o quadro de áreas e a capa-
cidade dos espaços. As pesquisas, de modo geral, revelaram 
dados de grande importância e que irão auxiliar no desenvol-
vimento projetual na etapa de masterplan de TCC I e etapas 
projetuais de TCC II, pois, muito além do exercício projetual, 
almeja-se a criação de lugares que façam sentido para a po-
pulação.

6.3. BRAINSTORM | CONCEITO PROTEJUAL

6.4. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA E TRAÇADO

Figura 61 – Esquema de evolução da proposta composto por croqui e planta baixa. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

SUSTENTABILIDADE

       CONSCIENTIZAÇÃO

NOVOS USOS                          VEGETAÇÃO                       FORÇA

                          REVIVER                                   MEMÓRIA

QUALIFICAR                          ACESSIBILIDADE                    SAÚDE 

                       BEM-ESTAR                               INTERAÇÃO
Figura 60 – Brainstorm desenvolvido para entendimento da proposta de con-
ceito projetual. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

 Desenvolvido através da seleção de palavras-chave e 
diretrizes elaboradas, o direcionador projetual (figura 60) surgiu 
através da vegetação, sendo um dos elementos mais presentes 
no parque, e do conceito cíclico que tanto está presente na 
vida dos animais, dos espaços e do reuso.

 Graficaram-se, de forma esquemática e ilustrativa, croquis de evolução da proposta que antecedem o projeto 
de masterplan. De forma a entender melhor o funcionamento, inseriram-se as massas vegetativas para a idealização 
dos espaços, assim como caminhos desenvolvidos à partir do conceito cíclico e de maneira a interligar o parque de 
forma flúida.

CAPÍTULO 6
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Figura 67 – Masterplan humanizado do terreno em estudo e entorno, com 
demarcação de usos, propostas e diretrizes. Fonte: desenvolvido pela auto-
ra, 2021.

MASTERPLAN EM ESCALA 1|750

 Com base nos métodos e pesquisas anteriores, foram de-
senvolvidos conceitos e processos de criação do traçado para 
o parque e inserção da edificação. De maneira a ilustrar a pro-
posta com referências e distribuição de usos, desenvolveu-se 
um masterplan esquemático com ideia de parque e com inser-
ção de elemento construído.

6.5. MASTERPLAN

Mantimento do lago com propos-
ta de organicidade e destinado à 
área de drenagem, com inserção 
de árvores para sombra em seu 
entorno. Imagem aérea autoral.

Recuperação da vegetação re-
tirada, priorizando o novo plantio 
com espécies vegetais nativas e 
inserção de redário.

Recuperar, qualificar e 
propor usos esportivos 
para reviver o antigo Par-
que Juventude da cidade.

Tratativas para inserção 
de novos usos, capazes de 
solucionar a problemática 
da insegurança causada 
pelos espaços ociosos.

Referência projetual para com 
o uso de materiais sustentáveis. 
Center for Sustainable Landscapes 
(CSL), Pittsburgh (EUA).

Inserção de um equipamento 
construído para o apoio e assis-
tência animal destinado para a 
ONG SOS Bichos.

Inserção de arquibanca-
da com área sombreada.

Inserção de barreira 
vegetativa para com 
os terrenos lindeiros.

Respeitar a topografia, o Arroio La-
ranjeiras presente no terreno e sua 
Área de Preservação Permanente 
(APP) circundante. Fotografia au-
toral.

Área destinada para pic-
nic,  chimarrão e espaços 
para diversão com animais, 
com sombra e vegetação.

Inserção de playgrounds 
interativos e conscientiza-
dores, que sejam intuitivos, 
criativos e que aguçe os 
sentidos das crianças.

Desenvolvimento e traçado de 
passeios lúdicos e com obstáculos, 
de forma a não criar trajetos mo-
nótonos.

6.6. CENTRO DE APOIO E ASSISTÊNCIA ANIMAL

Espaço para leitura, prática de 
ioga e relachamento próximo ao 
Arroio Laranjeira e da vegetação.

Parque inclusivo, cons-
cientizador para com 
o abandono animal e 
com tratativas sustentá-
veis.

Pistas de caminhada, corrida e ci-
clismo vegetadas, com traçado 
orgânico e com a utilização de di-
versos materiais e forrações.

Figura 65 – Ilustração de decisões de projeto do Centro de Apoio e Assistên-
cia Animal em 3D, com humanização e possíveis usuários. Fonte: desenvolvido 
pela autora, 2021.

Inserção de infraestrutu-
ra com bancos e som-
bra.

Equipamentos para lazer 
com sombra, como ban-
cos, redes, mesas e obje-
tos que possibilitem diversi-
dades de usos. 

Desenvolvimento de parque 
pensando na acessibilida-
de espacial, com comuni-
cação, orientação e infor-
mação, garantindo melhor 
compreensão dos espaços 
por parte dos usuários.

Figura 62 – Ilustração de decisões de projeto de parque em 3D com inserção 
de colagens para realismo. Na imagem, vista do parque Juventude direção 
à edificação proposta. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 63 – Ilustração de decisões de projeto de parque com graficação dos 
passeios em encontro com o Arroio Laranjeiras e vegetação proposta. Fon-
te: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 64 – Ilustração de parque e edificação proposta em 3D, com inserção 
de colagens para humanização. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Academias ao ar livre e 
equipamentos para alon-
gamentos.

Proposta de conjunto com 
a utilização de materiais 
e técnicas sustentáveis, 
tanto para a edificação 
quanto para o parque (ar-
quitetura inteligente, efici-
ência energética, gestão 
de água, reuso de mate-
riais, controle de resíduos).
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Figura 66 – Ilustração de decisões de projeto do Centro de Apoio e Assistência 
Animal em 3D, com humanização e possíveis usuários e vegetações propostas. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

4.

5.

5.

4.

0 10m 20m 30m 40m 50m

Inserção de calçadas, fai-
xas elevadas e mudança 
de pavimentação para 
demarcar e englobar a 
Rua Borges de Medeiros 
no parque, de forma a tor-
ná-la segura e convidativa 
para uso e apropriação.

Criação de acessos al-
ternativos para o parque 
e equipamentos.

 De acordo com estudos desenvolvidos para um pré-dimen-
sionamento da edificação proposta, idelizou-se um elemento 
com área de 5.800m², segmentado em quatro edifícios e com 
usos específicos de: administrativo/recepção/recebimento e fei-
ras de adoção (680m²), ala canina e atendimentos veterinários 
(2.426m²), ala felina (1.183m²) e ala equina (1.100m²). 

  Sua locação foi feita de maneira a englobar-se ao 
traçado e caminhos, e de forma à manter-se centralizado, com 
maior importância e visibilidade no parque. A edificação foi pen-
sada com a proposta de ser expandível, com suas linhas e traços 
em conjunto ao parque e com a utilização de materiais e técni-
cas sustentáveis, sendo composta por uma arquitetura inteligen-
te, com eficiência energética, gestão de água, reuso de mate-
riais e controle de resíduos.



CAPÍTULO 7 |CONCLUSÃO

 Como processo inicial de trabalho, 
desenvolveu-se aporte teórico, onde pô-
de-se observar a importância da sustenta-
bilidade em meio urbano,  assim como a 
criação de paisagens com melhor desem-
penho ambiental. Autores como Douglas 
Farr (2013) e Eugênio Fernandes Queiroga 
(2012) defendem a importância dos espa-
ços públicos e a relevância da presença 
da natureza em relação às cidades, favo-
rescendo de maneira a mitigar diversos pro-
blemas e transformar os espaços e paisa-
gens para melhor agregar à seus usuários. 

 De forma a dar sequência, foram rea-
lizados estudos de caso para entendimento 
e embasamento da proposta em estudo. Os 
três estudos de caso auxiliaram no processo 
projetual de maneira a visualizar as deman-
das, necessidades e proximidades para uma 
melhoria do funcionamentos dos espaços. 

	 Ao	final	desta	etapa	de	diagnóstico	
preliminar e, tendo em vista a escala abran-
gente analisada em TCC I, realizaram-se es-
tudos  tanto de percepções da população 
através de questionários, que demonstra-
ram a falta de espaços destinados à lazer 
seguros e a presença da problemática do 
abandono animal na cidade de Candelá-
ria, como para com as demandas do Cen-
tro de  Apoio e Assistência Animal direcio-
nado à ONG SOS Bichos de Candelária.

 Partindo do pressuposto de que, um 
dos ideais de projeto seja criar uma co-
nexão entre homem e os espaços ao ar 
lvre, como promoção da sustentabilidade 
e melhoria da qualidade de vida, foi pro-
posto o desenvolvimento de espaços de 
qualidade, com infraestrutura e que sejam 
convidativos e seguros para seus usuários. 

	 Como	 resultado	 final	 da	 disciplina	
de TCC I, conclui-se que a cidade de Can-
delária necessita de espaços com infraes-
trutura, que incentivem a relação homem 
com a natureza e que traga segurança e 
benefícios para a vida de seus usuários. As-
sim como, a cidade necessita de soluções 
para problemáticas como insegurança 
próximo à vazios urbanos e maior conscien-
tização em relação ao abandono animal 
presente na cidade.Para isso, de maneira 
a ilustrar as propostas estabelecidas para 
esta etapa, desenvolveu-se um master-
plan	 com	 identificações	de	propostas	 em	
relação à um Parque da Conscientização, 
revitalização do Parque Juventude e in-
serção de Centro de Apoio e Assistência 
Animal direcionado à ONG SOS Bichos.
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Maquete física topográfica, com inserção da edificação, marcação de caminhos 
e ilustração da recuperação da vegetação. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

INSERÇÃO DA EDIFICAÇÃORECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO ARROIO LARANJEIRA E APP

INSERÇÃO DE CAMINHOS

LAGO EXISTENTE QUADRA ESPORTIVA NO 
PARQUE JUVENTUDE.
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QUESTIONÁRIO ONLINE:

APÊNDICE

Entrevista com Fabíola Henker | ONG SOS Bichos, Candelária | RS (realizada de forma presencial no dia 21 de janeiro de 2021)

1.Como se deu o surgimento da ONG? Desde quando a cidade/organizadores viram a importância de uma organização para fins de apoio aos animais na cida-
de?  R: O surgimento da ONG se deu a partir da iniciativa de protetoras já ativas da cidade, que ao analisarem as demandas, viram a necessidade de formalizar 
as atividades em uma ONG, bem como o que já vem acontecendo em outras cidades.

2.A ONG não possui espaço físico. Pretendem, futuramente, ter algum espaço? R: A ONG não possui espaço físico e não tem a pretensão, não nos dias de hoje, 
pois gerir e criar um espaço físico para seus serviços demandaria de muito tempo e orçamento, estando muito distante da realidade.

3.Entre quantas pessoas são divididas as atividades? Recolhimento/financeiro? Qual a logística utilizada? R: 6 pessoas voluntárias.

4.Como são divididos os funcionamentos/cargos para melhor adequação da ONG? R: Presidente, vice-presidente, tesoureiro entre outros. De acordo com a nor-
mativa e cargos exigidos para a criação de uma ONG.

5.Quais as demandas atuais da ONG? (lares temporários, financeiro).R: Em média, necessita-se de R$1.200,00 mensal para o cobrimento das despesas médicas e 
gerais dos animais.

6.A organização de mantém a partir de doações, alguma relação com a nota fiscal gaúcha? R: A organização de mantém principalmente, a partir de doações de 
rações, medicamentos e valores em dinheiro. Possuem também relação com a indicação com a nota fiscal Gaúcha, conseguindo somar ao valor das doações.

7.Números aproximados de animais resgatados? Demanda aumenta algum período do ano? Espécies recolhidas? R: As espécies recolhidas são: cavalos, cachor-
ros e gatos. A demanda é padrão durante o ano todo, não aumentando ou diminuindo no final de ano. O número de animais aproximados é de 100 animais por 
ano.

8.A ONG recolhe somente animais de Candelária, ou de cidades menores próximas também? R: Sim, somente animais de Candelária e mesmo assim com dificul-
dades de vencer as demandas e necessidades exigidas.

9.A ONG possui médicos veterinários ou alguma Clínica auxilia com suporte veterinário? R: A ONG possui o auxilio de médicos veterinários da cidade, mas com o 
auxílio destinado em descontos, necessitando ainda de gastos em todas as consultas e procedimentos necessários para os animais.

10.Quantas castrações por ano? R: 6 castrações mensais.

11.Principais problemáticas enfrentadas? R: Dificuldade financeira, dificuldade de lares temporários e problemáticas relacionadas a ameaças e auxílio a visitas 
com o acompanhamento da brigada/polícia militar.

12.Ideais futuros. R: Apoio da secretaria do meio ambiente de Candelária, mais apoio e conscientização da população.

13.Como funciona o contato com a ONG, através de denúncias? R: Através da página do Facebook e através de denúncias, mensagens e ligações.

14.Como funciona o recolhimento e tratamento dos cavalos da cidade? R: O recolhimento dos cavalos é feito a partir de uma empresa licitada.

APÊNDICE

 O questionário foi disponibilizado 
para a população à partir do dia 24 de ja-
neiro e manteve-se disponível até o dia 01 
de fevereiro de 2021, tendo sido respondi-
do por uma amostragem válida de 236 par-
ticipantes (i.e., excluindo-se dados espú-
rios). Teve sua aplicação realizada a partir 
da plataforma de formulários do Google e, 
de maneira a alcançar o maior número de 
moradores ou visitantes de Candelária.
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APÊNDICE

Entrevista com Adriana Palladino | ONG Pelo Amigo, Cachoeira do Sul (realizada de forma online no dia 21 de janeiro de 2021)

1.Como se deu o surgimento da ONG Pelo Amigo de Cachoeira do Sul? Desde quando a cidade/organizadores viram a importância de uma organização para 
fins de apoio aos animais na cidade? R: Deu-se início no ano de 2015, a partir da necessidade de busca por recursos e para a substituição do ACAPA, ONG em 
vigor na época. A ACAPA passou por um processo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pelo fato de encontrar-se em situação de acúmulo de animais.

2.A ONG que você participa (Pelo Amigo) tem espaço físico? Tem relação com o CEMPRA? R: Não possui espaço físico e não pretende ter, somente a rede de 
apoio de lares temporários. Não possuímos relação com o CEMPRA, só auxiliamos na adoção dos animais de lá.

3.Entre quantas pessoas são divididas as atividades? Recolhimento/financeiro? Qual a logística utilizada? R: Nos dividimos entre 10 voluntários para a realização 
das atividades.

4.Como são divididos os funcionamentos/cargos para melhor adequação da ONG? Você é a presidente? R: Sou a presidente. Temos cargos como tesoureiros e 
demais.

5.Quais as demandas atuais da ONG? (espaço, lares temporários, financeiro) R: Em média, atendemos 100 animais por mês e contamos com 3 lares temporários 
fixos.

6.A organização de mantém a partir de doações, alguma relação com a nota fiscal gaúcha? R: O mantimento se dá através das indicações da Nota Fiscal Gaú-
cha e á partir de doações.

7.Números aproximados de animais resgatados? Demanda aumenta algum período do ano? Espécies recolhidas? R: 100 animais mensai, podendo aumentar no 
final do ano.

8.A ONG recolhe somente animais de Cachoeira do Sul, ou de cidades menores próximas também? R: somente animais de Cachoeira do Sul, e ainda com difi-
culdades.

9.A ONG possui médicos veterinários ou alguma Clínica auxilia veterinário? Castrações? R: Possuímos duas clínicas veterinárias parceiras, e uma delas, a Clínica 
Veterinária Toca, realiza praticamente 95% dos nossos atendimentos. Atingimos o número de 200 castrações no ano de 2020.

10.Principais problemáticas enfrentadas? R: Financeiros, dificuldades de adoção e agora, com o novo cenário pandêmico, outras dificuldades surgiram como o 
impedimento da realização de feiras de adoção.
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SÍNTESE
DOM: PARQUE DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E ANIMAL

INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA | RS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CAMPUS CACHOEIRA DO SUL TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO | CAU-UFSM ACADÊMICA: LUIZA WOLLMANN

ORIENTAÇÃO: Dra. VERÔNICA GARCIA DONOSO

COORIENTAÇÃO: Dra. BÁRBARA MARIA GIACCOM RIBEIRO

CANDELÁRIA | RIO GRANDE DO SUL

Objeto em estudo.

13,8 Hectares

EVOLUÇÃO PROJETUAL
CAMADAS VEGETATIVAS

Vegetação e infraestrutura. Cena diurna de parque. Cena noturna de parque.

                                                             INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA | RS
        PARQUE DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E ANIMAL

RECEPÇÃO, FEIRA ADO-
ÇÕES + ALA EQUINA 

ÁREA: 845m²

ALA CANINA INTERNA E EXTERNA
+
APOIO

ÁREA: 1695m²

ALA FELINA INTERNA E EXTERNA
+
APOIO

ÁREA: 735m²

ALA CIRÚRGICA ATENDIMENTO 
REABILITAÇÃO INTERNAÇÃO + 
APOIO 

ÁREA: 735m²

RECEPÇÃO TRIAGEM + 
APOIO FUNCIONÁRIOS

ÁREA: 485m²

Edificação em relação ao parque.



TEMA

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

LOCALIZAÇÃO

 O objeto de estudo localiza-se em Can-
delária, um município brasileiro do estado do 
Rio Grande do Sul e, segundo dados do IBGE 
(2020), está localizado na região central e dis-
tante 180 quilômetros de Porto Alegre, capital 
do Estado (figura 1). Conta com uma popula-
ção estimada de 31.421 habitantes e área terri-
torial de 944,058km² (figura 2)(IBGE, 2020; 2019).

Figuras 4 e 5- Localização da gleba selecionada para estudo. Fonte: desenvolvido pela autora com imagens retiradas do Google Earth, 2019.

Figura 1 – Mapa com localização de Candelária em relação a Porto Alegre, 
capital do estado. Fonte: Editado de Google Maps (2021). Disponível em: < 
https://www.google.com.br/maps/place/Candel%C3%A1ria> Acesso: 24 de 
janeiro de 2021.

Figura 2 – Mapa com localização de Candelária no estado e esquema de cores em relação à concentração de 
pessoas em cada município e e divisão distrital do município. Fonte: desenvolvido pela autora. Fonte: IBGE, Cen-
so Demográfico (2010). Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/candelaria/panorama> Acesso: 24 
de janeiro de 2021.

até 2.965 
pessoas

LEGENDA:

até 14.380 
pessoas

LOCAL SELECIONADO

até 5.712 
pessoas

mais que
14.380 pessoas

DIAGNÓSTICO

 Situado na Depressão Central, o município faz 
parte da Microrregião de Santa Cruz do Sul. Como 
pode ser identificado na figura 3, a sede do município 
de Candelária está a 50-100 metros de altitude em 
relação ao nível do mar e seu relevo varia de monta-
nhoso ao norte, contando com chapadas, planícies 
retilíneas e coxilhas ao sul. É composto em sua grande 
parte por território rural e sua malha urbana locada 
de forma central e estratégica. Assim como em rela-
ção ao sistema viário, o município é privilegiado por 
estar inserido junto a um importante tronco rodoviá-
rio, contando com as seguintes rodovias:

 RSC 287, que interliga Candelária a Santa Maria, 
com a fronteira e via Santa Cruz do Sul, com Porto 
Alegre e com sul do Estado, o litoral e a serra;

 RST 400, liga Candelária a Cruz Alta e a toda re-
gião do Planalto;

 RST 410, liga Candelária a Rio Pardo e a Cacho-
eira do Sul;

 VRS 808, liga Candelária a Linha do Rio.

 O município situa-se entre o Morro Botucaraí e 
o rio Pardo, junto à margem direita e limita-se com 
os municípios de Rio Pardo, Vale do Sol, Vera Cruz, 
Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Passa Sete, Lagoa 
Bonita do Sul e Novo Cabrais. Pertencido à Região 
Hidrográfica do Guaíba, possui dois importantes rios 
que banham seu território: Rio Botucaraí e Rio Pardo, 
ambos afluentes do Rio Jacuí e servidos por uma rede 
de afluentes que forma vales extensos e férteis e que 
geram benefícios oriundos da produção agropecuá-
ria e fornecimento de água potável para a popula-
ção (IBGE, 2020).

Figura 3 – Mapa de Condicionantes físico-naturais de Candelária, com demarcação da malha 
urbana, principais localidades do município, sistema viário e altimetria. Fonte: Disponibilizado pela 
Prefeitura Municipal de Candelária.

OBJETO

 A gleba selecionada para estudo (figura 4) foi escolhida por tratar-se de um espaço livre (figura 5) considerável para a cidade e por 
possuir problemáticas e potencialidades elencadas como interessantes. Ainda na figura 5, pode ser visto que o terreno não é composto 
por grandes declividades, assim como o restante da cidade. Conta com uma área de 13,8 hectares e se localiza na parte central da 
malha urbana de Candelária. 
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Figura7 – Mapa com demarcação do limite do recorte em estudo e demarcação do curso d’água e APP existente. 
Fonte: desenvolvido pela autora em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), 2021.
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Figura 6 – Mapa com demarcação dos principais acessos da cidade e do terreno. Fonte: Disponi-
bilizado pela Prefeitura Municipal de Candelária.

Figura 8 – Mapa de uso e ocupação do solo de Candelária. Fonte: Disponibilizado pela Prefeitura Municipal de 
Candelária.

LEGISLAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO

 De acordo com o Plano Diretor do mu-
nicípio e demais Legislações vigentes no 
ano de 2021, não constam tratativas que 
garantam ou direcionem elementos para 
a inserção de parques urbanos e hospitais 
veterinários. Como pode ser visualizado na 
figura 8, o terreno em estudo encontra-se lo-
cado na Zona Residencial 1 (ZR1) e seu en-
torno é composto por usos comerciais (ZC), 
Zona Industrial (ZI) e zona residencial (ZR2).

PERCEPÇÕES DA POPULAÇÃO PARA COM A ÁREA

 Como um instrumento de análise que possui como objetivos principais compreender as percepções da população para com os espa-
ços analisados, assim como as percepções em relação ao abandono animal na cidade, desenvolveu-se um questionário online,que visou 
fornecer dados que permitissem a análise e identificação de potencialidades e fragilidades desses espaços e em relação à temática em 
estudo.

Você sente falta de espaços livres destinados a lazer na cidade de Candelária? Se sim, 
quais você considera primordiais? 

- Espaços tranquilos, vegetados e com sombra;
- Locais para a prática de esportes, caminhadas, corridas;
- Quadras de futebol e vôlei;
- Quadra de futebol;
- Espaços para levar os animais de estimação, seguros e arborizados;
- Espaços para tomar chimarrão, tranquilos, com banco e sombra;
- Praças para nossas crianças.

93,6%
 SIM

Figura 9 – Gráficos ilustrando de forma sintetizada os resultados da amostragem em porcentagem, correspondentes às perguntas relacionadas 
à causa animal na cidade. Fonte: desenvolvido pela autora.

 Você já viu ou teve 
contato com algum animal 
abandonado em Candelá-
ria?

Você considera a problemática do 
abandono e maus tratos animal 
significativamente presente na ci-
dade de Candelária?

 Você possui animais? 
os que possui, são advindos 
de adoção ou compra?

 Você já se deparou 
com situações de perigo com 
cavalos vagando pela cida-
de/asfalto?

96,6%
 SIM

96,2%
 SIM

70,6%
ADOÇÃO

CONDICIONANTES NATURAIS

Esta grande área livre está localizada no centro da cidade de Candelária, junto ao parque 
Juventude. Você já passou por ali? Se sim, quais sensações você teve?

- Nostalgia da época em que o Parque Juventude era frequentado;
- Medo e insegurança;
- Abandono e descaso;
- Escuridão e perigo;
- Desleixo e tristeza;
- Falta de aproveitamento;
- Não passo mais por esta área, faço outro trajeto por medo.

 Como pode ser visto na figura 6, os acessos ao terreno são diversificados e acontecem pela Rua Borges de Medeiros, Rua Arnaldo 
Schiling, Rua Flori Porto e pela RSC-287, tendo acesso direto de ligação com demais municípios. O terreno é pertencente aos bairros 
Centro, Nova Germânia e Rincão Comprido, estando situado na Macrozona de Urbanização Prioritária do município (figura 8). O terre-
no, possuí como divisor em sua longitude o Arroio Laranjeira e APP em seu entorno, figura 7.

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso II tem como objetivo, a partir da inquietação gerada por um vazio urbano cen-
tral na cidade de Candelária, apropriar e conscientizar através de proposta de intervenção. O foco está direcionado ao desen-
volvimento paisagístico de parque para área ociosa e degradada para que, de forma estratégica, a cidade seja contempla-
da não só por um espaço de maior qualidade paisagística para lazer, esporte e cultura, mas também de ressignificação da 
área, com o intuito de beneficiar a população e o meio ambiente com um parque de conscientização ambiental e animal.

 A importância da temática escolhida foi dada pela relevância do assunto para a região, por tratar-se de um equipamento e interven-
ção destinados a um público, para suprir questões existentes em um lugar e por, principalmente, tratar-se de uma problemática de dimen-
são social.

 A escolha do tema, intrinsecamente voltado à sustentabilidade ambiental dentro da esfera urbana, surgiu a partir de pes-
quisas realizadas na disciplina de Planejamento Urbano e Regional existente da grade curricular acadêmica, em que se estu-
dou a cidade de Candelária. A partir das pesquisas realizadas e dos resultados obtidos, identificou-se um local de interesse na man-
cha urbana, centralizado em relação ao perímetro urbano da cidade. Percebeu-se que, mesmo sendo uma gleba com grande 
potencial, não havia ocupações dos espaços, marcados por diversas problemáticas existentes, como abandono e vandalismo. 

 Além da escolha da temática em sustentabilidade, optou-se por inserir usos que fossem pertinentes e necessários para a cidade, assim 
como soluções que mitiguem problemáticas e fatores deteriorantes do local, como o abandono, o vandalismo e a segurança. Entre estes 
usos, e o elencado como principal elemento de estudo, será a criação de um parque com a inserção de um centro de apoio e assistência 
animal para a ONG SOS Bichos, com a finalidade de oferecer cuidados necessários para o recolhimento de animais em situação de rua. 

 Mediante a abrangência do tema, é válido salientar que as propostas e diretrizes a serem desenvolvidas para a gleba possuem como 
intuito projetar espaços que propiciem o uso coletivo, apropriação e conscientização ambiental e animal, e que possam realmente contri-
buir para a sustentabilidade.

Desenvolvimento de parque conscientizador na cidade de Candelária - RS, por meio de projeto paisagístico e implantação de Centro 
hospitalar para apoio, assistência e abrigo animal destinado à ONG SOS Bichos. O esquema a seguir ilustra todos os condicionantes naturais 

presentes no terreno em estudo: curvas de nível e suas alte-
rações de forma a adequar ao traçado de parque, traça-
do solar e a presença do Arroio Laranjeira. 

Figura 10 – Diagrama em 3D do terreno com respectivos condicionantes naturais. Fonte: Desenvolvido pela au-
tora, 2021.
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O questionário foi disponibilizado para a população no perí-
odo dos dias 24 de janeiro de 2021 até o dia 01 de fevereiro 
de 2021, tendo sido respondido por uma amostragem váli-
da de 236 participantes (i.e., excluindo-se dados espúrios). 
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Figura 13 – Brainstorm desenvolvido para entendimento da proposta de conceito projetual. Fonte: desenvolvido pela autora, 
2021.

CONCEITO PROJETUAL

 Desenvolvido e idealizado através de diretrizes elaboradas para o masterplan 
de parque, o direcionador projetual (figura 13) surgiu proveniente da vegetação, 
que é um dos elementos mais presentes no traçado, e do conceito cíclico que 
tanto está presente na vida dos animais, dos espaços e do reuso.

CICLO DA VIDA ANIMAL;

CICLO DOS ESPAÇOS;

CICLOS DE REUSO E SUSTENTABILIDADE.

=

ARQUITETOS | Arons en Gelauff Architecten ÁREA | 5800 m²

ANO | 2007 LOCALIZAÇÃO | Amsterdam, Holanda

Figura 14 - Imagem renderizada ilustrando a fachada do centro, 
com visível relação com a natureza. Fonte: ArchDaily Brasil. Dispo-
nível em: <https://www.archdaily.com/2156/animal-refuge-cen-
tre-arons-en-gelauff-architecten>. Acesso: 20 de novembro de 
2020.

ARQUITETO | Dietrich Bangert ÁREA | 160.000 m²

ANO | 2001 LOCALIZAÇÃO | Berlim, Alemanha.

Figura 17 – Imagem aérea do centro. Fonte: Tierschutz Verein Für 
Berlin. Disponível em:  <tierschutz-berlin.de/>. Acesso: 10 de no-
vembro de 2020.

Figura 20 – Fotografia de um dos espaços destinados aos animais 
do santuário. Fonte: Site Santuário Filhos da Luz. Disponível em: < 
santuariofilhosdal.wixsite.com>. Acesso em 09 dez/2020. Acesso: 
10 de novembro de 2020.

FUNDADORES | Andressa Aquino Cardoso e 
Anderson Quines Gomes

ÁREA | 900 m²

ANO | 2018 LOCALIZAÇÃO | Balneário Jardim Atlântico, Tramandaí, RS.

Figura 18 – Imagem aérea mostrando a dimensão do empreendi-
mento. Fonte: Tierschutz Verein Für Berlin. Disponível em: <tierschut-
z-berlin.de/>. Acesso: 11 de novembro de 2020.

Figura 15 – Fotografia ilustrando a fachada interna do centro, com 
a distribuição de esquadrias. Fonte: ArchDaily Brasil. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com/2156/animal-refuge-centre-arons-
-en-gelauff-architecten>.Acesso: 10 de novembro de 2020.

Figura 21 – Fotografia dos animais abrigados no Santuário. Fonte: 
Site Santuário Filhos da Luz. Disponível em: <santuariofilhosdal.wixsi-
te.com>. Acesso: 10 de novembro de 2020.

ESTUDOS DE CASO | OBRAS ANALISADAS

 De maneira a facilitar o entendimento de problemáticas, pontos positivos e negativos, formas de funciona-
mento, setorizações e distribuições, bem como a análise de soluções possíveis já adotadas, foram escolhidas obras 
para análise que tratam sobre o mesmo nicho escolhido para estudo, o cuidado e amparo aos animais de rua. 

 Pelo fato da temática escolhida tratar de temas tanto da arquitetura quanto da paisagem, optou-se pela realização de dois estu-
dos do mesmo nicho, mas com enfoques diferentes. Para isso, escolheram-se as obras de maneira a contemplar ambos os segmentos. 
A obra em estudo de número 1 | Animal Refuge Centre foi a obra escolhida para dar aporte no segmento arquitetônico e a obra em 
estudo de número 2 |Tierheim Berlin, trata de uma visão de parque relacionando-se de forma interessante com os meios construídos. 

Além da seleção dessas duas obras, visou-se um terceiro estudo, mais contextual e que tem, como principal objetivo, apro-
ximar o acadêmico de obras que expressem semelhanças com o tema escolhido para o Trabalho de Conclusão.  De ma-
neira a embasar ainda mais o conhecimento, pretende-se estudar uma obra de referência regional, localizada no esta-
do do Rio Grande do Sul. O empreendimento chama-se Santuário Filhos da Luz, e é próximo do município de Candelária.

 

FICHA TÉCNICA | ANIMAL REFUGE CENTRE

Figura 16 - Imagem renderizada da fachada externa Animal Re-
fuge Centre. Fonte: ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.
archdaily.com/2156/animal-refuge-centre-arons-en-gelauff-archi-
tecten>. Acesso: 20 de novembro de 2020.

FICHA TÉCNICA | TIERHEIM BERLIN

Figura 19 – Fotografia ilustrando o interior do edifício na ala felina. 
Fonte: Tierschutz Verein Für Berlin. Disponível em: <tierschutz-berlin.
de/>. Acesso: 10 de novembro de 2020.

FICHA TÉCNICA | SANTUÁRIO FILHOS DA LUZ

Figura 22 – Fotografia dos animais abrigados no Santuário. Fonte: 
Site Santuário Filhos da Luz. Disponível em: <santuariofilhosdal.wixsi-
te.com>. Acesso: 10 de novembro de 2020.

REFERÊNCIAS ESTÉTICAS | ARQUITETÔNICO E PARQUE

REVIVER O ANTIGO PARQUE JUVENTUDE, BUSCANDO OS USOS RELACIONADOS AO FUTEBOL E QUA-
LIFICANDO A ÁREA QUE FOI TÃO UTILIZADA E SIGNIFICATIVA PARA A CIDADE NO PASSADO;

TRATATIVAS DE INSERÇÃO DE NOVOS USOS PARA SOLUCIONAR A PROBLEMÁTICA DA INSEGURAN-
ÇA CAUSADA PELOS ESPAÇOS OCIOSOS;

RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO RETIRADA, PRIORIZANDO O NOVO PLANTIO DE ESPÉCIES VEGETAIS 
NATIVAS PELA MAIOR ADAPTAÇÃO AO LOCAL E ATRAÇÃO DA FAUNA;

IDEALIZAÇÃO DE UM PARQUE INCLUSIVO, CONSCIENTIZADOR E SUSTENTÁVEL;

INSERÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COMO PISTAS, QUADRAS, PLAYGROUNDS E ACADEMIA AO AR LI-
VRE;

GARANTIA DE ESPAÇOS ARBORIZADOS E GRAMADOS PARA LAZER COM SOMBRA;

INSERÇÃO DE UM EQUIPAMENTO CONSTRUIDO PARA O APOIO E ASSISTÊNCIA ANIMAL DESTINADO 
A ONG SOS BICHOS, COM SUPORTE VETERINÁRIO, ABRIGO E FEIRAS DE ADOÇÕES RESPONSÁVEIS;

CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE QUALIDADE PARA A CONVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO E PARA OS ANIMAIS;

IDEALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO (PARQUE + ELEMENTO CONSTRUÍDO) QUE CONSCIENTIZEM A PO-
PULAÇÃO PARA COM O ABANDONO ANIMAL;

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E TÉCNICAS QUE SEJAM SUSTENTÁVEIS, TANTO PARA A EDIFICAÇÃO INSE-
RIDA QUANTO PARA O PARQUE;

RESPEITAR O ARROIO LARANJEIRAS E A APP CIRCUNDANTE.

DIRETRIZES

 A partir da perspectiva de deservolvimento projetual, é de grande relevân-
cia idealizar e criar espaços que solucionem as problemáticas encontradas e 
supram as necessidades elencadas pela população, e para isso, propõe-se o 
desenvolvimento de diretrizes para parque e para elemento construído:

MAPA INDICATIVO| ENTORNO, ACESSOS E MARCOS

Figura 11 – Mapa indicativo de entorno, acessos e marcos referentes ao terreno em estudo e bairro inserido. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

MAPA DE POTENCIALIDADES E PROBLEMÁTICAS DO TERRENO

Figura 12 – Mapa indicativo de problemáticas e potencialidades do terreno em estudo. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 25 – Colagem de Ballyfermot Playground Dublin, Ireland, 
mostrando a integração do elemento construído com o parque. 
Fonte: Site Openfabric. Disponível em: <openfabric.eu/projects/
ballyfermot-playground-dublin-ireland/>. Acesso: 09 dez/2020.

Figura 26 – Colagem ilustrativa de Ballyfermot Playground Dublin, 
Ireland, ilustrando linhas orgânicas em traçado de parque. Fonte: 
Site Openfabric. Disponível em: <openfabric.eu/projects/ballyfer-
mot-playground-dublin-ireland/>. Acesso: 09 dez/2020. 

Figura 27 – Fotografia da obra V-Plaza Urban Development, Kau-
nas, Lithuania, representando o traçado orgânico de parque em 
relação ao usuário. Fonte: Site Santuário Filhos da Luz. Disponível 
em: < santuariofilhosdal.wixsite.com>. Acesso: 09 dez/2020. 

Figura 23 – Imagem renderizada do Centro de Visitantes Apple Park, 
Cupertino, United States. Disponível em: < https://www.archdaily.
com/884071/apple-park-visitor-center-foster-plus-partners?ad_me-
dium=gallery>. Acesso: 10 de novembro de 2020.

Figura 24 – Fotografia do Centro de Visitantes Apple Park, 
Cupertino, United States. Disponível em: < shttps://www.arch-
daily.com/884071/apple-park-visitor-center-foster-plus-partner-
s?ad_medium=gallery>. Acesso: 10 de novembro de 2020.
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Possibilidade de reviver o antigo 
Parque Juventude da cidade, já 
sendo um espaço de grande me-
mória afetiva.

Inexistência de 
infraestrutura e 
iluminação.

Necessidade de recuperação de toda mas-
sa vegetativa retirada para a construção de 
condomínio residencial.

Existência de lago destinado 
à drenagem.

Topografia acidentada, Arroio Laranjeiras e Área de 
Preservação Permanente (APP) existentes no terreno, 
possibilitando diversas diretrizes projetuais.

Terreno de fácil acesso em 
relação á RSC 287.

APP considerável com es-
pécies nativas e frutíferas.

À partir do questionário aplicado na po-
pulação de Candelária, identificou-se um 
grande problema de insegurança para 
com o terreno e rua Borges de Medeiros.

O espaço, hoje em dia sem 
uso específico, serve de abrigo 
e ponto de vendas de drogas 
ilícitas.

Proximidade com edificações 
vizinhas.

Diversidades de acessos 
ao terreno.

Ruas calmas e largas para 
inserção de estaciona-
mentos destinados aos 
usuários do parque.

Área ampla de 13,8 hecta-
res, central em relação à 
cidade.
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Figura 30 – Ilustração de decisões de projeto do Centro de Apoio e Assistência Animal em 3D, 
com humanização e possíveis usuários. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 34 – Ilustração de decisões de projeto do Centro de Apoio e Assistência Animal em 
3D, com humanização e possíveis usuários e vegetações propostas. Fonte: desenvolvido pela 
autora, 2021.

Figura 33 – Ilustração de decisões de projeto de parque com graficação dos passeios em 
encontro com o Arroio Laranjeiras e vegetação proposta. Fonte: desenvolvido pela autora, 
2021.

Figura 31 – Ilustração de parque e edificação proposta em 3D, com inserção de colagens 
para humanização. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

 Com base nos métodos e pesquisas realizados na 
etapa do Trabalho de Conclusão de Curso I, foram defi-
nidos conceitos e processos de criação do traçado para 
o parque e inserção da edificação. De maneira a ilustrar 
a proposta com referências e distribuição de usos, desen-
volveu-se um masterplan esquemático com ideia de par-
que e com inserção de elemento construído:

MASTERPLAN INICIAL DE PARQUE

 De acordo com estudos desenvolvidos de pré-dimen-
sionamentos da edificação, idealizou-se uma proposta 
que possibilite futuras expansões, com suas linhas e traços 
em conjunto ao parque e com a utilização de materiais 
e técnicas sustentáveis, sendo composta por uma arqui-
tetura inteligente, com eficiência energética, gestão de 
água, reuso de materiais e controle de resíduos.

O elemento arquitetônico está locado de maneira a se 
integrar ao traçado e caminhos, centralizando-se, com 
maior importância e visibilidade no parque. 

CENTRO DE APOIO E ASSISTÊNCIA ANIMAL

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA E TRAÇADO EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO | VEGETAÇÃO

 De forma a entender a evolução vegetativa e a ocupação da área, desenvolveram-se comparações com mapa (figura 35) e 
fotografia (figura 36) tiradas em 2019 e 2021, respectivamente. Analisou que a maior mudança na ocupação refere-se à remoção da 
vegetação para a realização de um loteamento e parque, que teve suas obras iniciadas no ano de 2021. Como pode ser visto na ima-
gem 43, a paisagem foi alterada de forma brusca, sendo retirada toda a massa vegetativa existente no local.

 Graficaram-se, de forma esquemática e ilustrativa, croquis de evolução da proposta que antecedem o projeto de masterplan. De forma a entender melhor o funcionamento, inseriram-se as massas vegetativas para a idealização dos espaços, assim como ca-
minhos desenvolvidos à partir do conceito cíclico e de maneira a interligar o parque de forma flúida. A edificação, também locada de forma esquemática, demonstra sua importância em relação ao parque, sendo um elemento de destaque centralizado na gleba 
em estudo.

Figura 32 – Ilustração de decisões de projeto de parque em 3D com inserção de colagens 
para realismo. Na imagem, vista da zona esportiva do Parque Dom em direção à edificação 
proposta. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Mantimento do lago com proposta de 
organicidade e destinado à área de 
drenagem, com inserção de árvores 
para sombra em seu entorno. Imagem 
aérea autoral.

Recuperação da vegetação retirada, 
priorizando o novo plantio com espé-
cies vegetais nativas e inserção de re-
dário.

Recuperar, qualificar e 
propor usos esportivos 
para reviver o antigo Par-
que Juventude da cidade.

Tratativas para inserção 
de novos usos, capazes de 
solucionar a problemática 
da insegurança causada 
pelos espaços ociosos.

Inserção de um equipamento 
construído para o apoio e assis-
tência animal destinado para a 
ONG SOS Bichos.

Inserção de arquibanca-
da com área sombreada.

Inserção de barreira 
vegetativa para com 
os terrenos lindeiros.

Respeitar a topografia, o Arroio La-
ranjeiras presente no terreno e sua 
Área de Preservação Permanente 
(APP) circundante. Fotografia au-
toral.

Área destinada para picnic,  chimar-
rão e espaços para diversão com 
animais, com sombra e vegetação.

Inserção de playgrounds interati-
vos e conscientizadores, que se-
jam intuitivos, criativos e que agu-
çe os sentidos das crianças.

Desenvolvimento e traçado de 
passeios lúdicos e com obstáculos, 
de forma a não criar trajetos mo-
nótonos.

Espaço para leitura, prática de 
ioga e relachamento próximo ao 
Arroio Laranjeira e da vegetação.

Parque inclusivo, conscientizador para 
com o abandono animal e com trata-
tivas sustentáveis.

Pistas de caminhada, corrida e ci-
clismo vegetadas, com traçado 
orgânico e com a utilização de di-
versos materiais e forrações.

Inserção de infraestrutu-
ra com bancos e som-
bra.

Equipamentos para lazer 
com sombra, como ban-
cos, redes, mesas e obje-
tos que possibilitem diversi-
dades de usos. 

Desenvolvimento de parque pensan-
do na acessibilidade espacial, com 
comunicação, orientação e informa-
ção, garantindo melhor compreensão 
dos espaços por parte dos usuários.

Academias ao ar livre e equipamentos 
para alongamentos.

Proposta de conjunto com a utili-
zação de materiais e técnicas sus-
tentáveis, tanto para a edificação 
quanto para o parque (arquitetura 
inteligente, eficiência energética, 
gestão de água, reuso de materiais, 
controle de resíduos).

Área
5.800m²

Área parque
13,8 hectares

1.

2.

3. 5.

4.

Inserção de calçadas, faixas eleva-
das e mudança de pavimentação 
para demarcar e englobar a Rua 
Borges de Medeiros no parque, de 
forma a torná-la segura e convidati-
va para uso e apropriação.

Criação de acessos al-
ternativos para o parque 
e equipamentos.

Figura 35 – Mapa de massas vegetativas e APP existente na cidade de Candelária. Fonte: desenvolvido pela 
autora em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), 2021.

Figura 36 – Imagem aérea mostrando o terreno em estudo após a retirada da vegetação e constru-
ção de loteamento e parque. Fonte: disponibilizada pela empresa Bauen Engenharia (2021).

EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO | VEGETAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA E TRAÇADO | PROPOSTA FINAL

 Como resultado da sobreposição e traçado das camadas vegetativas de parque (figura 38), chegou-se à diagramação final contendo 
todas as espécies escolhidas (rasteiras, arbustivas e arbóreas), assim como a união com passeios e equipamentos que serão disponibilizados 
na gleba.

 Para possibilitar uma análise completa e seccionada 
do terreno, graficou-se um diagrama para facilitar a visu-
alização das camadas vegetativas escolhidas e inseridas 
no traçado: a primeira camada de vegetação rasteira, a 
segunda arbustiva e a terceira arbórea. 

Figura 28 – Esquema de evolução da proposta composto por croqui e plantas baixas. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 29 –  Masterplan humanizado do terre-
no em estudo e entorno, com demarcação 
de usos, propostas e diretrizes. Fonte: desen-
volvido pela autora, 2021.

Figura 37 – Diagrama em 3D do terreno com sobreposições de camadas vegetativas: rasteiras, arbustivas e ar-
bóreas. Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
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VEGETAÇÕES ARBÓREAS VEGETAÇÕES ARBUSTIVAS VEGETAÇÕES RASTEIRAS

Figura 38 – Planta baixa de parque ilustrando as camadas vegetativas e traçados finais de parque. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.
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MATERIALIDADES | MOBILIÁRIOS

IMPLANTAÇÃO FINAL DE PARQUE

 Com o intuito de criar um parque onde to-
dos os elementos, juntos, formam um conjunto,  
elegeram-se materialidades universais para o 
parque e dentre elas estão: a madeira, o con-
creto e o piso emborrachado ecológico na 
cor terracota. 

 Para os mobiliários, idealizou-se o concei-
to multiuso, trazendo liberdade aos usuários 
e aguçando a criatividade. A materialidade 
elencada foi a madeira, o aço e concreto.

Tablado de xadrez em es-
cala humana.

Equipamentos para la-
zer com sombra, como 
bancos, redes, mesas e 
objetos que possibilitem 
diversidades de usos.

Recuperar, qualificar e 
propor usos esportivos 
para reviver o antigo 
Parque Juventude da 
cidade.

Inserção de arquibanca-
da com área sombreada.

Academias ao ar 
livre.

Desenvolvimento de parque 
comunicativo.

Clareira em meio ao replan-
tio de vegetação para rege-
neração da flora e fauna.

Área destinada para picnic, chimarrão e es-
paços para diversão com animais, com som-
bra e vegetação.

Inserção de playgrounds 
interativos e conscientiza-
dores, que sejam intuitivos, 
criativos e que aguçe os 
sentidos das crianças.

Recuperação da vegetação re-
tirada, priorizando o novo plantio 
com espécies vegetais nativas e 
inserção de redário.

Respeitar a topografia, o Arroio La-
ranjeiras presente no terreno e sua 
Área de Preservação Permanente 
(APP) circundante. Fotografia au-
toral.

Desenvolvimento e traçado de passeios 
lúdicos e com obstáculos, de forma a 
não criar trajetos monótonos.

Criação de acessos alternativos para 
o parque e equipamentos.

Mantimento do lago com propos-
ta de organicidade e destinado à 
área de drenagem, com inserção 
de árvores para sombra em seu 
entorno. Imagem aérea autoral.

Espaço para leitura, prática de 
ioga e relachamento próximo ao 
Arroio Laranjeira e da vegetação.

Inserção de infraestrutura 
com bancos e sombra.

Inserção de barreira vegetativa 
para com os terrenos lindeiros.
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Figura 39 –  Masterplan final humanizado do terreno em estudo e entorno, com demarcação de usos, 
propostas e diretrizes. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

TRAÇADO BASE | CAMINHOS

 Levando como base os métodos de análise e pesquisas realizados nas 
etapas anteriores de evolução do traçado, foi desenvolvida a implanta-
ção final de projeto de parque com inserção de elemento arquitetônico do 
Centro de Apoio e Assistência Animal, assim como diretrizes e destinação 
de atividades zoneadas ao decorrer dos caminhos. A seguir:

Inserção de comunicação, orien-
tação e informação, garantindo 
melhor compreensão dos espa-
ços por parte dos usuários.

DECK, EDIFICAÇÃO E MO-
BILIÁRIOS

PISTA MULTIUSO DE PISO EM-
BORRACHADO ECOLÓGICO

CAMINHOS

Área total 
de parque:

13,8 hectares
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ESQUEMA DE FLORAÇÕES

	 Para	desenvolver	uma	análise	completa	do	parque,	foram	realizados	estudos	de	floração,	facilitando	o	entendimento	de	composições	estéticas	ao	passar	das	
estações,	cores,	frutos	e	sombras.	Para	analisar	os	prováveis	cenários,	graficaram-se	as	duas	plantas	a	seguir:

PLANTA DE ILUMINAÇÃO

	 De	maneira	a	solucionar	uma	das	problemáticas	mais	relevantes	do	terreno	em	estudo,	a	insegurança	causada	pela	falta	de	equipamentos	e	iluminação,	de-
senvolveu-se	um	estudo	à	partir	da	inserção	de	postes	com	seus	respectivos	raios	de	iluminação.	Levou-se	em	consideração	para	a	escolha	e	locação	dos	postes:

Figura	43	–	Imagem	de	parque	ilustrando	a	vegetação	proposta	e	seu	comportamento	em	relação	à	coloração	entre	as	estações	de	
Outono/Inverno,	assim	como	a	representação	de	formas	de	uso	dos	espaços.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.

Figura	44	–	Imagem	de	parque	ilustrando	a	vegetação	proposta	e	seu	comportamento	em	relação	à	coloração	entre	as	estações	de	
Primavera/Verão,	assim	como	a	representação	de	formas	de	uso	dos	espaços.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.
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CENAS DE PARQUE ILUSTRANDO ESTUDOS DE VEGETAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Figura	45	–	Imagem	de	parque	em	período	noturno,	ilustrando	a	inserção	da	iluminação	proposta,	a	relação	dos	largos	caminhos	e	a	
segurança	que	o	conjunto	acarreta	para	os	usuários	em	horários	distintos.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.

TABELA DE FLORAÇÕES

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

Citrus	bergamia.	
BERGAMOTEIRA;

Ficus. 
FIGUEIRA;

Psidium	guajava.	
GOIABEIRA;

Pyrus communis. 
PEREIRA;

Persea americana. 
ABACATEIRO;

Chorisia	speciosa.	
PAINEIRA ROXA;

Roystonea oleracea. 
PALMEIRA IMPERIAL;

Delonix	regia.	
FLAMBOYANT LARANJA;

Schinus	terebinthifolia.	
AROEIRA PIMENTEIRA;

Guazuma ulmifolia. 
MUTAMBO;

Luehea	divaricata.	
AÇOITA CAVALO;

Eugenia	uniflora.
PITANGUEIRA;

Psidium cattleianum.
ARAÇÁ;

Inga	edulis.
INGÁ;

Agapanthus.	
AGAPANTO;

Podocarpus. 
PODOCARPO;

ESQUEMAS DE FLORAÇÕES

Figura	40	–		Plantas	com	esquemas	de	floração	nas	estações	de	Outono|Inverno	e	Primavera|Verão.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.

	 Como	pode	ser	analisado	na	tabela	acima	(figura	47),	e	levando	em	consideração	a	recuperação	da	vegetação	
retirada	do	terreno,	para	o	novo	plantio	foram	priorizadas	espécies	vegetais	nativas	com	maior	adaptação	ao	local	e	
atração	da	fauna	e	regeneração	da	flora.	Na	planta	abaixo	(figura	48)	pode-se	analisar	a	respectiva	distribuição	de	
todas	as	escolhas	vegetativas:

Figura	41–		Planta	baixa	com	demarcação	de	postes	e	respectivos	raios	de	iluminação.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.

ILUMINAÇÃO ESCOLHIDA

TAMANHOS DAS COPAS DE ÁRVORES PRÓXIMAS;

INSERÇÃO	INTERCALADA	DE	POSTES	DE	5	E	3m	DE	ALTURA;

PROXIMIDADE DE ATIVIDADES E PISTAS;

Figura	47	–	Tabela	de	escolhas	vegetativas	das	espécies	arbórea	e	arbustiva.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.

Figura	48	–	Planta	baixa	com	a	inserção	das	espécies	vegetativas	escolhidas.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.

POSTES	SIMPLES	DE	MÉDIO	PORTE:	5	METROS;

POSTES	SIMPLES	DE	PEQUENO	PORTE:	3	METROS;

POSTES	DUPLOS	DE	MÉDIO	PORTE:	5	METROS;

HOLOFOTES QUADRA ESPORTIVA.

MATERIALIDADES | MOBILIÁRIOS
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 Como um elemento de grande importância e imponência em relação ao parque, o elemento arquitetônico do Centro especializa-
do no Apoio e Assistência Animal teve sua locação centralizada no traçado do terreno, facilitando seu acesso, deixando-o em evidência 
como um elemento importante para com a conscientização e transformando-o no coração do parque.

Corte BB longitudinal do parque e edificação.

ESTUDOS DE CASO | OBRAS ANALISADAS
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RECEPÇÃO EQUINA | FEIRA DE ADOÇÕES

ALA EQUINA ALA CANINA

ALA FELINA
CENTRO CIRÚRGICO |
ATENDIMENTO

RECEPÇÃO |
TRIAGEM

MATERIALIDADES | MOBILIÁRIOS

Figura	42–		Corte	ilustrando	a	vegetação	e	a	inserção	das	iluminações	no	parque	e	na	via	de	intersecção.		Fonte:	desenvolvido	
pela	autora,	2021.

COMUNICAÇÃO VEGETATIVA

Figura	46–		Exemplo	de	mídias	e	placas	distribuídas	para	fornecer	comunicação	em	relação	à	vegetação	e	informar	a	variedade	de	es-
pécies	existentes	no	parque.	Fonte:	desenvolvido	pela	autora,	2021.

	 Na	tabela	a	seguir,	listaram-se	as	espécies	vegetativas	propostas	para	a	composição	de	parque	e	suas	variações:	

DOM: PARQUE DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E ANIMAL

INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA | RS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

VEGETAÇÃO EXISTENTE: APP

O	distanciamento	utilizado	para	a	inserção	dos	postes	foi	
de	9	e	15m,	definido	à	partir	da	altura	escolhida,	3	e	5m	
de altura.
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Figura 51 –  Masterplan humanizado do terreno em estudo e entorno, com demarcação de usos, pro-
postas e diretrizes. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 49 –  Planta geral do terreno sem escala, com demarcação do recorte escolhido para ampliação e refinamento da representação.  Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Como forma de identificar com maior precisão o projeto de parque e organizações em planta, definiu-se um recorte, demar-
cado na figura 49, ampliando e ilustrando de forma mais clara decisões projetuais.

Priorização de replantio com espécies 
frutíferas, de forma a favorecer a atra-
ção da flora e regeneração da fauna.

Plantio de vegetações arbóreas de grande e mé-
dio porte, idealizando espaços amplos com som-
bra para convivência dos usuários.

Imagem ilustrativa do fruto proveniente da Figuei-
ra (Ficus), proposto para o parque.

Figura 50 –  Colagem ilustrando a clareira vegetativa e a inserção da edificação no parque, assim como a relação com a escala humana e animal. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Vias laterais com demarcação de vagas 
de estacionamento destinadas aos usu-
ários do parque.

Imagem ilustrativa do fruto proveniente da Berga-
moteira (Citrus bergamia).

Inserção de tablado de xa-
drez em escala humana.

LEGENDA:

Mobiliários e apoio ala espor-
tiva (bancos, cabine juízes e 
sanitários/vestiários)

Mobiliário conscientizador e 
adaptado para atender to-
dos os usuários, com altura 
adequada para cadeirantes 
e animais.

Lixeiras com separa-
ção de resíduos

REPLANTIO E REGENERA-
ÇÃO DA FLORA E FAUNA

DECK PARA CONVÎVÊNCIA
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CLAREIRA MARCO VISUAL DE PALMEIRAS 
DIRECIONAMENTO ATÉ CENTRO

EDIFICAÇÃO E VEGETAÇÃO EM MESMO 
NÍVEL DE IMPONÊNCIA CRIANDO UM CON-
JUNTO HARMÔNICO E COMPLEMENTAR

Banco com bicicletário lateral embutido.

Caminhos e pista pensados com assessibilidade universal, com inclinação de 6,25%.

Totens informativos em rela-
ção a edificação, localiza-
ções, atividades e espécies 
vegetativas.
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 Como um elemento de grande importância e imponência em relação ao parque, o elemento arquitetônico do Centro especializa-
do no Apoio e Assistência Animal teve sua locação centralizada no traçado do terreno, facilitando seu acesso, deixando-o em evidência 
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Figura 52 –  Planta geral do terreno sem escala, com demarcação da locação da edificação em relação ao terreno.  Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 53 – Esquema e colagem ilustrando a inserção da edificação no parque e a relação com a escala humana e animal. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 54 – Fachada principal da edi-
ficação. Fonte: desenvolvido pela au-
tora, 2021.

Figura 55 – Corte AA transversal do 
parque e edificação, ilustrando a ve-
getação, caminhos e as alas canina e 
felina, assim como os reservatórios de 
água da edificação. Fonte: desenvol-
vido pela autora, 2021.

Figura 56 – Corte BB longitudinal do parque e edificação, ilustrando a vegetação, caminhos, o arroio Laranjeiras, a relação com a via e a edificação. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 57 – Ampliação de planta baixa humanizada, com demarcação de ambientes, setores e mobiliários do Centro especializado no Apoio e Assistência animal. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.
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 A seguir, na figura 53 , desenvolveu-se um gráfico com dados alcançados através de documentos contábeis, relacionando a de-
manda financeira requerida para a compra de medicamentos e a realização de procedimentos em geral (castrações, cesáreas e 
demais procedimentos cirúrgicos, exames, consultas, check-ups) referente à todos os meses do ano de 2020. Pôde-se perceber que, os 
gastos mensais destinados à procedimentos são maiores na maioria dos meses, quando comparados aos gastos com medicamentos e 
vacinas em geral, totalizando um gasto anual de R$18.477,00, como pode ser visto na figura 56.
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 Como pôde ser visualizado nos gráficos anteriores e, de acordo com os voluntários, a ONG pode ser considerada de porte pequeno, 
mas que realiza as atividades necessárias de acordo com as demandas reais do município (2021). De maneira a prever possíveis expan-
sões, serviços e demandas futuras, elaborou-se uma tabela  inicial (figura 57) composta por quadro de áreas pré-dimensionadas, elen-
cando o tipo de ambiente, os requisitos especiais para estes espaços, de acolhimento para as espécies canina, felina e equina, assim 
como a área e os tipos de usuários. De acordo com a evolução do programa de necessidades do Centro de Apoio e Assistência animal, 
se estruturou um novo tabelamento a partir:
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Figura 61 – Esquema e tabela da evolução organizacional de programa de necessidades, elencando os setores necessários, seus respectivos requisitos, áreas e usuários. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

 De maneira a ilustrar de forma mais visual e entender mais aprofundadamente os espaços em desenvolvimento que farão parte do 
centro de acolhimento e tratamento animal (com área inicial de 5.800m²), realizaram-se grafismos (figura 57), (figura 58), (figura 59) de 
alguns dos espaços com um pré-dimensionamento e áreas mínimas para os espaços.

Figura 62 – Planta baixa com pré-dimensionamento 
de baia para equinos, com adição de antessada 
para feno e interação entre os animais, represen-
tado em escala 1/50. Fonte: desenvolvido pela au-
tora.

BAIAS PARA EQUINOS E ANTESSALA

ESPAÇOS DE CANIL ESPAÇOS DE GATIL

Figura 63 – Planta baixa com pré-dimensiona-
mento de canil, com respectivos acessos. repre-
sentado em escala 1/50. Fonte: desenvolvido 
pela autora.

Figura 64 – Planta baixa com pré-dimensionamento 
de gatil, representado em escala 1/50. Fonte: de-
senvolvido pela autora.

 Os dimensionamentos desenvolvidos serviram, mesmo que de forma resumida e pré-definida, para o melhor entendimento e racio-
cínio para com o quadro de áreas e a capacidade dos espaços. As pesquisas, de modo geral, revelaram dados de grande importância 
que auxiliaram no desenvolvimento projetual nas etapas projetuais de TCC II, pois, muito além do exercício projetual, almeja-se a criação 
de lugares que façam sentido para a população.

PROGRAMA DE NECESSIDADES

DEMANDAS ANALISADAS ATRAVÉS DE DADOS CONTÁBEIS

CENTRO ESPECIALIZADO NO APOIO E ASSISTÊNCIA ANIMAL

AMBIENTE ÁREA MÍN. (m²) QUANT. ACESSO
Espera/Recepção 80 1 Funcionários

Arquivo médico físico 10 1 Funcionários
Sanitário Público 10 2 Público

Entrega de animais 15 1 Público
Triagem com Balança de pesagem 15 1 Funcionários e público autorizado

Sala de atendimento 80 4 Funcionários e público autorizado
Sala exames de imagem 60 4 Funcionários

Setor cirúrgico 80 4 Funcionários
Reabilitação 100 1 Funcionários

Setor Internações 50 6 Funcionários
Feira de adoção 200 1 Público

Ala canina 900 1 Funcionários e público autorizado
Ala felina 500 1 Funcionários e público autorizado

Ala equina 500 1 Funcionários e público autorizado
Descanso e copa 50 1 Funcionários

Lavanderia 45 2 Funcionários
Depósito Material Limpeza 30 2 Funcionários

Sanitários/vestiário 14 2 Funcionários
Almoxarifado 20 1 Funcionários

Refrigeração de corpos 25 1 Funcionários e Coleta
Depósito de resíduos 25 1 Funcionários e Coleta

ÁREA TOTAL

HOSPITAL VETERINÁRIO

2.800 m²

Figura 58 – Gráfico desenvolvido a partir de docu-
mentos e registros contábeis disponibilizados pelo 
escritório de contabilidade Botucaraí, mostrando 
a demanda requerida para a compra de medica-
mentos e procedimentos em geral no ano de 2020. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.
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Figura 59 – Gráfico ilustrando o número de castra-
ções realizadas em todos os meses do ano de 2020. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

 Tendo a castração como sendo uma das principais metas direcionadoras da ONG SOS Bichos, no ano de 2020 foram realizadas 40 
castrações, distribuídas entre todos os meses do ano, como pode ser visto na figura 54.

Figura 60 – Gráfico ilustrando a demanda de ani-
mais em atendimentos e procedimentos, em todos 
os meses do ano de 2020. Fonte: desenvolvido pela 
autora, 2021.

 De acordo com relato dos voluntários, por ano passam, em média, 100 animais no total pela ONG.  Á partir dos dados relatados na 
figura 55, pode-se identificar a demanda de animais para com atendimentos e procedimentos, que chega a 55 animais (55%) da de-
manda anual total, e 45 animais (45%) que passam pela ONG mas não necessitam de atendimento médico, e provavelmente somente 
de medicamentos. Também a partir de relato dos voluntários, têm-se como espécies tratadas e amparadas  a espécie canina, felina e 
equina e, a partir da figura 55, podemos identificar que as mais frequentes são caninas (80%) e felinas (20%), não havendo dados con-
tabilizados  para equinos no ano de 2020. Na mesma figura, pode-se identificar que, em relação aos meses, não identifica-se aumento 
de casos tratados e recolhidos no final do ano e em épocas de férias, mas sim uma constância que se distribui por todo o ano.

PRÉ-DIMENSIONAMENTOS

ELEMENTO ARQUITETÔNICO | VOLUMETRIA

ZONEAMENTOS, ACESSOS E DEMANDAS

BRISES MÓVEIS EM MADEIRA

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

CAPACIDADES

ÁREA TOTAL:

4.495m²

ACESSO PRINCIPAL | ENTREGA DE 
ANIMAISE RECEPÇÃO

ACESSO SECUNDÁRIO | RECEPÇÃO EQUINA E FEIRA DE ADOÇÕES

SAÍDA SERVIÇO | RESÍDUOS

EDIFICAÇÃO COM FECHAMENTOS 
EM VIDRO 

(UNIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA 
COM O PARQUE E PROPOSTA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
ATRAVÉS DE PERMEABILIDADE VISUAL 
PARA OS ANIMAIS)

EDIFICAÇÃO CIRCUNDADA POR 
CIRCULAÇÕES 

(ACESSO RÁPIDO A TODA EDIFICA-
ÇÃO E A TRANSIÇÃO DE VISITANTES 
SEM A NECESSIDADE DE PERMEAR AS 
ALAS)

RECEPÇÃO, FEIRA ADO-
ÇÕES + ALA EQUINA 

ÁREA: 845m²

ALA CANINA INTERNA E 
EXTERNA

+
APOIO

ÁREA: 1695m²

ALA FELINA INTERNA E 
EXTERNA
+
APOIO

ÁREA: 735m²

RECEPÇÃO TRIAGEM + 
APOIO FUNCIONÁRIOS

ÁREA: 485m²

ALA CIRÚRGICA ATEN-
DIMENTO REABILITAÇÃO 
INTERNAÇÃO + APOIO 

ÁREA: 735m²

Figura 65 – Esquemas de planta baixa do centro com zonea-
mento, ilustrando demandas e propostas dos espaços referente 

ao programa de necessidades. 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.
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CENTRO CICRÚRGICO 
| ATENDIMENTO

RECEPÇÃO | TRIAGEM

CENTRO CICRÚRGICO 
| ATENDIMENTO

RECEPÇÃO | TRIAGEM

RECEPÇÃO | FEIRA ADOÇÃO 
| ALA EQUINA

Figura 66 – Modelagem 3D da edificação com demarcação de 
acessos e zoneamentos. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.
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IDENTIDADE VISUAL | MANUAL DA MARCA

Dom

MANUAL 
DE MARCA

CONCEITO

A MARCA

ELEMENTOS CORES

TIPOGRAFIA

      Dom, aquilo que é bênção ou dádiva concedida pela natureza ou por Deus. Mas também é 
nome. Nome dado a um gato, mas não qualquer gato. Nascido em setembro de 2016, teve um vida 
breve, mas fez valer cada dia enquanto estave nesse plano. Dom escolheu e transformou sua 
família, mostrando à eles o mais puro e genuíno amor. Mudou a forma de todos pensarem e 
acabou transformando a vida de outros animais por conta disso. O nome do parque é em 
homenagem à ele,  pois assim como o Dom, tantos outros "Dons" vem transformando os corações 
de cada humano que permitem conhece-los de verdade. 

parque da conscientização ambiental e animal

Dom
Símbolo

Logotipo

Tagline

CC  00
MM  00
YY  00
KK  110000

RR  5555
GG  5522
BB  5533

CC  3300
MM  2266
YY  2266
KK  00

RR  118833
GG  117799
BB  117788

Fonte Logotipo: Baselliost  

ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
cdefghijklmnopqrstuvxwyz

Fonte Tagline: A DAY WITHOUT SUN 

ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz

parque da conscientização ambiental e animal

 Dom, aquilo que é bênção ou dádiva concedida pela natureza ou por Deus. Palavra que também é nome. Nome dado a 
um gato muito especial a qual dedica-se este trabalho e o homenageia com o conceito do parque. Mesmo de forma breve, ele 
ensinou tanto e apresentou o amor mais verdadeiro e sincero. Mudou a forma de todos pensarem e acabou transformando a vida 
de outros animais por conta disso. O nome do parque é em homenagem à ele, pois assim como o Dom, tantos outros “Dons” vem 
transformando os corações de cada humano que permitem conhece-los de verdade.

Figura 70 – Render de parque com vista do observador próximo á via,  ilustrando a amplitude do espaço, as vegetações pensadas e a relação da escala humana e animal. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.
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IMAGENS FINAIS DE PROJETO

Figura 67 – Render de parque próximo à edificação, ilustrando o elemento construido em relação a escala humana e animal, assim 
como, a exemplificação da mídia comunicativa do parque através de totens informativos. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

Figura 68 – Render interno, ilustrando o interior da recepção e a relação com o meio externo e a vegetação. Fonte: desenvolvido 
pela autora, 2021.

Figura 69 – Render de parque na zona esportiva, ilustrando a pista multiuso e a relação da vegetação e iluminação para com a 
escala humana e animal. Fonte: desenvolvido pela autora, 2021.

COMUNICAÇÃO DO PARQUE

TOTENS

CENTRO DE APOIO E ASSISTÊNCIA ANIMAL
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