
SANTUÁRIO
ANIMAL

Proposta de um santuário 
para animais de fazenda na 

cidade de Erechim-RS.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), só durante o ano de 2019 a atividade pecuária no Bra-
sil foi responsável por 5.995.275.697, quase 6 bilhões, de mortes de animais 
não humanos para consumo. Nesse número estão incluídos indivíduos de 
diversas espécies: bovinos, galinhas, porcos, patos, cabras, ovelhas, cavalos, 
perus e coelhos, sem contar com os peixes e outros animais de vida aquática.

Além da criação com intenção de matar, no ramo da indústria pecuária 
os animais também são criados em confinamento de larga escala durante toda 
a sua vida para tirar proveito de seu leite, ovos, pele, penas, etc.

Para além da pecuária, os animais não humanos também são usados e 
explorados em diversas e incontáveis atividades. No campo da ciência, a vi-
vissecção, já vista inclusive como uma técnica ultrapassada por muitos, talvez 
seja uma das práticas mais polêmicas, a qual usa de corpos vivos para se fazer 
experimentações e testes de cosméticos, remédios, alimentos, etc., mesmo que 

já existam maneiras alternativas e eficazes de substituir os animais nesses ex-
perimentos.

O entretenimento que faz uso de animais também se apresenta como 
uma grande problemática. O aprisionamento de variadas espécies em zoológi-
cos e aquários, acontece quase que exclusivamente visando lucros para os do-
nos desses empreendimentos. Assim como acontece com os grandes parques 
temáticos de vida marinha, onde animais são treinados para se apresentar de 
maneiras totalmente antinaturais, com o objetivo de entreter os visitantes.

Nesse contexto, o veganismo surge como um movimento de luta pe-
los direitos animais, na contramão da cultura massiva de exploração animal. 
Dentro do movimento, o ativismo e a militância acontecem de maneiras di-
versas, fazendo uso de várias ferramentas, dentre essas, os Santuários Animais, 
que podem ser entendidos como frutos da causa vegana.

Um santuário animal, é um espaço criado com o objetivo de acolher ani-

mais não humanos de diversas espécies, sejam eles de vida selvagem, animais 
domésticos ou animais resgatados da agropecuária, que estejam em situação 
de vulnerabilidade e necessitam de um lugar seguro e preparado para suprir 
suas necessidades básicas, capaz de promover conforto pelo tempo que for 
preciso.

Os chamados “santuários de animais de fazenda”, são aqueles cujos re-
sidentes não humanos estavam sob o domínio da indústria pecuária, e eram 
explorados pela mesma. Esses santuários frequentemente estão associados ao 
veganismo por que lidam com indivíduos animais que, em sua maioria, tive-
ram sua existência atrelada à pecuária, à práticas de testagem e vivissecção ou 
a indústria do entretenimento. Dessa forma, os próprios santuários surgem 
como resultado das lutas pelos animais, e também simbolizam esse movimen-
to de contrapartida em um contexto antropocêntrico e especista.

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 2019.
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quantos animais 
são mortos por 
hora no Brasil, 
para servir de 
alimento?

Para as decisões projetuais, foram to-
madas como base, os estudos de casos reali-
zados, os referenciais teóricos consultados, 
assim como o levantamento e estudos das 
espécies animais a serem acolhidas, todos 
presentes na etapa anterior a este trabalho, 
realizados na disciplina de Introdução ao 
Trabalho Final de Graduação.

Para os animais, de acordo com as neces-
sidades particulares de cada espécie ou grupo 
animal, foram propostos recintos fechados, 
onde esses residentes poderão passar à noite 
e também se proteger das adversidades do 
clima, assim como os recintos abertos, onde 
os mesmos poderão passar a maior parte 
do dia, se alimentando, brincando, sociali-
zando, etc. Além dos recintos, também foi 
proposta uma edificação preparada para os 
atendimentos veterinários de rotina, assim 
como eventuais procedimentos necessários, 
uma vez que animais de grande porte como 
bovinos e equinos, geralmente são atendidos 
por médicos veterinários no local.

Para os residentes humanos, foram 
propostas como diretrizes duas residências, 
apropriada para comportar os cuidadores 
e funcionários que residirem no Santuário. 
Para os voluntários, também foi proposto 
como diretriz, um espaço para comportar 
aqueles que vierem para passar mais de um 
dia no Santuário.

Ainda para os humanos, a proposta é de 
que o Santuário Animal receba visitantes pe-
riodicamente para conhecer os animais não 
humanos e o local. Nesses momentos, os vi-
sitantes poderão ter contato e interagir com 
os residentes que gostam de contato huma-
no. Os visitantes serão recebidos no Centro 
de Visitantes, onde poderão assistir a pales-
tras, participar de conversas e oficinas acer-
ca da temática do veganismo e da libertação 
animal, assim como também poderão parti-
cipar de eventos na cozinha integrada com 
refeitório, ou no espaço externo coberto.

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA 
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Como partido conceitual da proposta do San-
tuário Animal, decidiu-se tomar proveito do 
córrego que cruza o terreno, e a partir dele, 
criar as divisões dos recintos dos animais. Des-
sa forma,  quase todos os residentes animais 
das diferentes espécies teriam acesso à água 
fresca que corre em direção à noroeste.

Assim, o córrego funciona como elemento 
conector da paisagem, ao mesmo tempo em 
que cria diferentes ambiências conforme passa 
pelas diferentes configurações da proposta.

árvores existentes
árvores propostas

01. Áreas vizinhas de agricul-
tura;

02.  Áreas de vegetação densa 
nativa;

03. Áreas de plantio de árvores 
nativas para regeneração de 
trechos da mata existente, 
após colheita da silvicultu-
ra existente;

04. Área dedicada ao plantio e 
cultivo variado de espécies 
vegetais seguindo preceitos 
da agrofloresta, para servir 
tanto às pessoas residentes 
no Santuário como à dieta 
dos residentes não huma-
nos;

05. Como maneira de desviar e 
abafar os ruídos e a poeira 
vinda da estrada de chão, 
foi proposto um aterro es-
treito e linear entre a via e 
os recintos abertos, além de 
uma barreira de vegetação 
triangulada, formada se-
quencialmente por arbus-
tivas, árvores de pequeno 
porte e árvores de médio 
porte;

06. Recinto bovinos;
07. Recinto equinos;
08. Recinto porcos;
09. Criação de área alagável e 

enlameada para os porcos;
10. Recinto cabras;
11. Recinto das aves aquáticas;
12. Lago das aves aquáticas, re-

desenho das bordas do lago 
já existente no terreno, com 
ponte em madeira atraves-
sando;

13. Residências dos mo-
radores e responsáveis pe-
los cuidados diários com os 
animais não humanos no 
Santuário; diretrizes gerais 
formais para as residências: 
fechamentos  verticais mis-
tos com paredes de taipa 
de pilão e madeira; grandes 
aberturas voltadas para nor-
te; cobertura  em telhado 

verde de mulch estruturado 
em madeira;

14. Alojamento para voluntá-
rios se hospedarem espo-
radicamente no Santuário; 
mesmas diretrizes gerais 
das residências dos mora-
dores;

15. Lago das residências e das 
ovelhas, com redesenho das 
bordas do lago existente no 
terreno com ponte de ma-
deira atravessando;

16. Recinto ovelhas;
17. Recinto galináceos;
18.  Depósito; 
19.  Centro de visitantes;
20. Espaço de cuidados veteri-

nários e depósito;
21. Via pavimentada para veí-

culos;
22. Primeira estação do funi-

cular, configurada dentro 
da área de praça do San-
tuário; aberta, cobertura 
estruturada em madeira 
sustentada por uma malha 
de pilares;

23. Foi proposta uma esca1da-
ria intercalada com ram-
pas, lateral aos trilhos do 
funicular, para criar um 
percurso que atravesse o 
complexo e dê acesso ao 
mirante e a torre de obser-
vação para o público geral, 
mesmo quando o funicular 
não esteja operando;

24.  Segunda e terceira estações 
do funicular, niveladas  en-
tre si, com um caminho 
suspenso estruturado em 
madeira que as conectada, e 
atravessa o córrego e a área 
arborizada circundante;

25.  Estação superior do funi-
cular, que funciona como 
mirante e dá acesso à torre 
de observação;

26.  Observatório;
27. Pontos de apoio cobertos;

CORTE AA ESQUEMÁTICO
PERFIL DO TERRENO

centro de 
visitantes

primeira
estação 

f unicular recintos aves 
aquáticas

terceira 
estação 

f unicular

observatório

Os santuários animais são comumen-
te locados em áreas rurais por diversos 
motivos, entre eles o fato de que os resi-
dentes não humanos geralmente já estão 
melhor acostumados ao contexto rural e 
de fazendas, e nesses casos a adaptação ao 
santuário é facilitada.

Além disso, os residentes não huma-
nos possuem necessidades espaciais espe-
cíficas, como os ruminantes que preci-
sam de grandes áreas de pastagem, as aves 
aquáticas que necessitam de um lago e os 

caprinos e ovinos que gostam de explorar 
áreas de vegetação arbórea. 

Foram feitos estudos utilizando ima-
gens de satélite, em conjunto com softwa-
res de análises de dados georreferenciados, 
para observar algumas condicionantes 
consideradas relevantes para a implanta-
ção do Santuário Animal:

- Relevo;
- Cobertura do solo;
- Hidrografia;
- Sistema viário;

- Delimitação do perímetro 
urbano;

- Preexistências.
Durante os estudos, foi possível divi-

dir a zona rural de Erechim em 4 áreas de 
análises — norte, leste, oeste e sul —, com 
características marcantes que unificaram 
cada uma delas, com o objetivo de facilitar 
o entendimento das condicionantes des-
sas áreas específicas e possibilitar o elen-
camento de uma delas para aprofundar 
ainda mais as análises.

ESCOLHA DO TERRENO

 1. Inserção em contexto rural, 
afastado de assentamentos urbanos e 
dos possíveis desconfortos que esses 
podem vir a causar nos residentes não 
humanos;
 2. Afastamento em relação à 
áreas de plantios, devido às dinâmicas 
com potencial prejudicial para os ani-
mais, como a pulverização de herbicidas 
e pesticidas e a poluição sonora de ma-

quinário pesado;
 3. Presença de área de mata no 
terreno para que algumas espécies dos 
residentes tenham acesso. Além disso, 
a vegetação alta também serve com al-
guns benefícios de conforto ambiental;
 4. Áreas livres com tamanho 
adequado para servir de pastagem e 
exploração caminhável para bovinos, 
equinos, caprinos e ovinos;

 5. Áreas propícias para im-
plantação de lagos para as aves aquáti-
cas;
 6. Vias de acesso ao terreno 
facilitadas para os veículos que farão 
transporte dos residentes, assim como 
para os visitantes, idas cotidianas para 
o centro da cidade por parte dos f un-
cionários, visitas dos médicos veteriná-
rios, etc.

diretrizes gerais para escolha do terreno:

ANÁLISES DO TERRENO
Através dos estudos por meio das 

imagens de satélite e dados quantitativos 
e qualitativos cartográficos, chegou-se 
à conclusão de que a região ao norte da 
ocupação urbana de Erechim seria a mais 
adequada para a implantação do Santu-
ário Animal. O relevo acidentado pode 
servir positivamente ao Santuário, uma 
vez que pode funcionar como empeci-
lho para a implantação de novas áreas, ou 
alargamento/crescimento das áreas exis-
tentes de plantio e produção agrícola nas 
proximidades do santuário. 

Após mais análises da região ao nor-
te da ocupação urbana, foram elencados 
três recortes com potencial, e ao fim o 
RECORTE 02 foi considerado o mais 
adequado, por conta, principalmente, das 

suas características naturais e morfológi-
cas, que apresentam uma paisagem dinâ-
mica, com diferentes ambiências ao longo 
recorte, desde amplas áreas com relevo 
não muito acidentado, assim como uma 
topografia mais acidentada ao leste que 
pode ser interessante para algumas espé-
cies animais acolhidas, além de áreas com 
vegetação nativa, um córrego que atraves-
sa o terreno, dois açudes já implantados 
que podem ser apropriados para os recin-
tos de algumas espécies, assim como uma 
mata densa à leste, ao sul, e uma porção à 
oeste, que funcionam como uma barrei-
ra protegendo das atividades agrícolas do 
entorno.

Dentro do RECORTE 02, foi de-
limitado o terreno de implantação do 

Santuário Animal, que abrange duas 
propriedades rurais, segundo dados 
georreferenciados do Sistema Nacional 
de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, 
totalizando uma área de 600.000 m². 
Foi consultado, e apresentado a seguir, 
trechos de legislações que tratam sobre o 
uso do solo rural, assim como os estabe-
lecimentos rurais e os animais na cidade 
de Erechim.

No terreno proposto, encontram-se 
algumas edificações preexistentes, como 
residências unifamiliares de até dois pavi-
mentos, abrigos para animais de fazenda 
— alguns sem utilização atualmente —, 
além de uma parcela de terra apropriada 
para atividades agrícolas de plantação de 
grãos.
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Fonte: Google Earth. 
Elaborado pelo autor, 2021.

Fonte: Google Earth. 
Elaborado pelo autor, 2021.
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A CIDADE: ERECHIM

A cidade de Erechim está localizada na mesorregião do Noroeste do 
estado do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Segundo dados do 
IBGE (2020), conta com área territorial de 429,164 km² e uma população 
estimada em 106.633 pessoas, e sua densidade demográfica era de 223,11 
hab/km² em 2010.

O setor agropecuário tem uma participação de cerca de 
2% no total de arrecadação do município, enquanto o setor 
industrial tem 31% e o de serviços 67% (IBGE, 2018). A ci-
dade conta com 1.082 propriedades rurais registradas.

De acordo com o IBGE, os principais rebanhos do 
município de Erechim são os de bovinos, ovinos, caprinos, 
equinos, suínos, galináceos e codornas.

Erechim pertence a zona climática designada pela letra C, com o tipo 
climático Cfa, segundo a classificação de Köppen, e esse tipo climático 
se caracteriza por ser um clima subtropical úmido (PREFEITURA DE 
ERECHIM, 2021).  “Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 10 
°C a 28 °C e raramente é inferior a 4 °C ou superior a 31 °C” (WEATHER 
SPARK, 2021).
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No município de Erechim, existem dois órgãos da 
Prefeitura que trabalham com questões animais, mais 
especificamente de cães e gatos. Também são encon-
tradas quatro organizações não governamentais com 
cadastros oficiais e que trabalham com questões ani-
mais.

Órgãos municipais: Centro de Acolhimento e 
Proteção aos Cães e Unidade de Referência Animal 
(URA)

Organizações Não Governamentais (ONGs): 
Associação Mania Cães; Associação Protetora de Ani-
mais - Bicho Vadio; SOS Animais Erechim; Associa-
ção de Proteção ao Cão de Erechim - Pró-Cão.

Todas as quatro ONGs de proteção animal en-
contradas em Erechim, trabalham somente com pets, 
no caso cães e gatos. Dessa forma, julga-se importante 
que exista um órgão capaz de acolher e cuidar de ou-
tras espécies animais para além dos pets — como é o 
caso dos santuários de animais de fazenda —, sendo 
esta, portanto, mais uma justificativa para embasar a 
implantação da proposta do Santuário Animal em 
Erechim.

órgãos de 
proteção animal

animais da pecuária

condições climáticas

13.645

106

2.186

629.603

Fonte: acervo do autor, 2021. Fonte: acervo do autor, 2021. Fonte: acervo do autor, 2021.

Fonte: acervo do autor, 2021.

Fonte: acervo do autor, 2021.


