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[ CENTRO DE APOIO E REINTEGRAÇÃO 
PARA ANIMAIS ABANDONADOS ]

 A justificativa do tema, ocorre em virtude do elevado crescimento 
de abandono de animais em função de políticas públicas insuficientes. 
Muitas vezes a solução encontrada por algumas pessoas para resol-
ver o abandono de animais nas ruas é a eutanásia, porém essa não é 
uma solução plausível. Os animais abandonados tornam-se responsá-
veis pela proliferação de doenças, contaminações e zoonose que 
tendem a prejudicar a saúde humana. Mudar essa situação é uma das 
principais dificuldades encontradas em diversas cidades.
 O Canil Municipal e as ONG’s presentes na cidade de Farroupi-
lha estão com falta de espaço para atender as demandas necessárias. 
Além disso, as áreas disponíveis acabam não atendendo o programa 
de necessidades com relação ao setor de saúde, tem a ausência de 
baias para todos os cães, e inexistência de um gatil.
 No presente momento, a administração do abrigo está por 
conta da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Segundo o responsável 
pelo local, o espaço conta com veterinário na parte da manhã e um 
ambulatório, assim como dois funcionários que cuidam da alimentação 
e limpeza das baias. Dessa forma, a manutenção do canil é custeada 
pela própria Prefeitura, com o auxílio de voluntários e doações de 
alimentos. Atualmente, o local conta com 191 cães abandonados, 
inexistência de baias individuais e gatil.
 Além do canil, as Ong’s também auxiliam no amparo dos 
animais. A Ong dos Peludos, por exemplo, relata que a função deles 
não é recolher os animais, pois já existe o canil para tal fato. Contudo, 
eles recebem muitos pedidos para recolhimento e quando o caso é 
grave e não conseguem um lar temporário ou adoção, eles acabam 
levando os animais para um hotel a baixo custo, em função da falta de 
espaço no abrigo.
 Apesar da contribuição dessa Organização não governamental 
na causa animal, assim como o Canil Municipal de Farroupilha a 
mesma não possui um local adequado e próprio para a convivência 
dos animais abandonados. Dessa forma acaba apresentando eleva-
dos custos em hospedagem que na maioria das vezes são pagas atra-
vés de doações. 
 A proposta do partido é uma requalificação no atual Canil Muni-
cipal. O espaço continuaria sendo um espaço público, gerenciado pela 
Prefeitura, porém com maior número de baias, possibilitando melhor 
conforto e bem-estar aos animais, maior funcionalidade de fluxos e 
acessos e um ambiente mais agradável aos visitantes.

JUSTIFICATIVAS DO TERRENO REGISTROS FOTOGRÁFICOS

LOCAL DE INTERVENÇÃO

 Atualmente, o Canil está localizado na Linha Julieta, área rural na 
cidade de Farroupilha, distando 2,9Km do perímetro urbano. Segundo 
a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a inserção de um canil 
deve levar em consideração algumas características quanto à escolha 
do terreno. Entre elas, está o fornecimento de energia elétrica, disposi-
ção de rede de esgoto apropriada, distância de mananciais, acréscimo 
mínimo de 100% à área de construção, fácil acesso ao público, possi-
bilidade de manobras de veículos, distância de áreas densamente 
povoadas e de fontes de poluição sonora, de forma a evitar incômodos 
à vizinhança.
 Diante disso, optou-se por utilizar o mesmo terreno do atual 
Canil para inserção do centro de apoio, e requalificar a área de manei-
ra adequada às necessidades do programa. Dessa forma, levaram-se 
em consideração parâmetros para tal decisão. Primeiramente, em 
função da área atual já pertencer a Prefeitura, não ocasionando assim 
gastos na compra de outro lote, e possibilitando dessa forma a reestru-
turação do local. Além disso, a gleba faz parte de lotes rurais, estando 
dessa forma fora do perímetro urbano, tornando-se favorável, pois não 
ocasiona incômodos à vizinhança em relação ao barulho. A localização 
também acaba dificultando o abandono dos animais neste local.  
 O terreno configura-se em uma área de 150.000,00m², sendo a 
área destinada ao canil, 15.000,00m². Dessa forma, torna-se possível 
a ampliação do mesmo se necessário, conforme previsto na FUNASA, 
garantindo condições adequadas para o convívio dos animais abriga-
dos. Os municípios vizinhos do local de inserção do abrigo são: Caxias 
do Sul, Bento Gonçalves, Garilbaldi e  Carlos Barbosa, sendo o mais 
próximo Caxias do Sul, com aproximadamente 20,9 Km de distância.

IMPLANTAÇÃO
ESC: 1/1000

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 897,00m²
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01
REQUALIFICAR O LOCAL| 
Propor novos setores que atendam as 
necessidades dos animais, possibilitan-
do o bem-estar dos mesmos.

02
PROPORCIONAR ESPAÇOS ADE-
QUADOS| 
Desenvolver baias individuais, onde 
todos os animais possam permanecer 
confortáveis.

03
REALIZAR FEIRAS| 
Proporcionar área exclusiva para feiras 
de adoção, com o intuito de reduzir o 
número de animais abandonados.

04
IMPLANTAR GATIL | 
Integrar junto ao canil um gatil, suprin-
do as necessidades atuais.
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Adição do volume principal no nível mais alto, no 
talude existente. Prisma retangular 73,70x18,50m.

02

Subtração acesso e elevação volume reservatórios.03

+

Adição volume canis. Prisma retangular 
66,50x49,15m.

04

Uso da topografia, setorizando os canis em 
pequeno, médio e grande porte.

05

Subtrações, originando pátios e proporcionando 
maior claridade e microclima para os ambien-
tes.

06

?

Terreno.01

Adição do volume de feiras, seguindo a proporção 
do gatil.

07

Adição da circulação vertical e caminhos de acesso.08

1 2 4 5ILUMINAÇÃO NATURAL
Uso de claraboia e de vidro, permi-
tindo a entrada de luz solar e maior 
permeabilidade nos espaços.

VENTILAÇÃO CRUZADA
Permitindo a renovação de 
ar entre as baias.

3 VEGETAÇÃO
Uso de áreas verdes nas áreas de 
lazer e circulação, possibilitando 
áreas sombreadas e um conforto 
adequado aos animais.

ESTRUTURA
Em função da eliminação de 
desperdícios, rapidez na 
execução e apresentar custos 
menores.

REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA
Utilização da água da chuva 
para limpeza das baias.

Laje maciçaContenção Alvenaria
estrutural

Pilares

Vigas

Laje alveolar

Fechamento em
pré-moldado

Inserção laje maciça no solo 
e contenção nos canis.01 Pilares em pré-moldado setor de canis e 

adição das paredes estruturais.02 Colocação das vigas no setor de canis. Adição da laje alveolar em ambos os 
volumes, juntamente com os vazios.

Fechamento também em pré-moldado no 
setor de canil.050403

LEGENDA:
Setor administrativo

Setor de saúde

Setor de gatil

Setor de canil

Setor de lazer

Setor de doações + Café Pet

Circulação vertical

Setor de serviço/apoio


