
A área de intervenção do projeto possuí 4 mil metros quadrados, 
lote plano elevado em relação a RS 453 e nivelado em relação à 
Travessa Treze. 

Tomando esse desnível como partida, o terreno teve 
uma área de 1.335m² subtraída  para receber o subso-
lo que servirá como estacionamento. 

O estacionamento terá 34 vagas para carro, sendo 
uma exclusiva para PNE. Bicicletário pra 17 bicicle-
tas e 18 vagas de moto. 

O bloco que compõe a parte mais comercial, é voltado para a RS 
453, é a via mais movimentada que passa pelo lote, desta forma a 
loja e todo setor de banho e tosa são voltados para a mesma com 
o intuito de mostrar pra o observador quais atividades ocorrem 
na edi�cação. 

Perpendicular a barra do pet shop, está toda as ativi-
dades de atendimento clínico, exames e tratamentos 
periódicos. Este setor é de acesso mais público, sendo 
permitida a entrada dos donos com seus animais.

Pra complear a volumeria em pente, vem uma se-
quência de barras que foram disposas em ordem de 
privacidade. Esse bloco é destinado para abrigar os 
animais que irão ser hospedados.

Bloco de internação para animais que precisem de um tratamen-
to prolongado ou precisem �car em isolamento. 

Bloco para realização de procedimentos cirurgicos, 
com tres salas cirurgicas para grandes prodimentos 
uma sala para pequenos procedimentos, além de 
internação pré e pós cirugica e uti. 

Bloco para reservatórios, descarte hospital, limpe-
za, depositos, central de gás e central de ar condi-
cionado. 

Nivelado com a via voltada ao bairro, vem o bloco com as ativi-
dades administrativas, com acesso privado.   Possuí uma sala 
separa para encontros e reunião com as  ONGs. 

Pátio coberto para atividades em dias de chuva, 
como recreação dos animais, adestramento. 

Pátios abertos para recreação dos animais, adestra-
mento e tratamento dos animais que estão interna-
dos. 

Ecotelhado, cobertura plana com vegetação para melhor confor-
to térmico da edi�cação e captação da água da chuva para uso 
em limpeza, irrigação, sanitários. Desta maneira o consumo de 
água da edi�caçao reduz consideravelmente.  

Placas solares para a geração de energia elétrica, com siste-
ma CLP (Controlador Lógico Programável), para regular a 
intensidade da iluminação interna conforme a iluminação 
externa. Desta forma a edi�cação consome menos energia.  

Os acessos são serparados entre peatonal e veículo. A 
edi�cação pode ser acessada por ambas as frentes, na 
lateral uma via internar que cruza o lote fora a fora e 
concede acesso ao estacionamento coberto.
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