
  

Base/fundação
Estruturadas em pedra com viga baldrame de concreto.

Substrato mulch

Manta geotêxtil

Manta de impermeabilização

Camada de amortecimento

Vegetação 

Compensado naval

Tabeira em madeira

Malha de vigas

Pilares de madeira

ESTRUTURA COBERTURA

FECHAMENTOS VERTICAIS

PISO

MOBILIÁRIO FIXO

TELHADO VERDE

Conexão metálica

Comedouros e bebedouros

Caixas de ninhos para aves

Prateleiras das cabras

Poleiro para galináceos

Portas fechamento translúcido

Parede de contenção em pedra

Revestimento em madeira

Taipa de pilão

Parede em wood frame

Porta em madeira

Contrapiso de concreto armado

Base/fundação em concreto

Vigas secundárias 

Espécies de suculentas ou forrações nativas que não necessitam de 
manutenção e sejam leves.

Substrato leve geralmente composto por folhas secas, fibras vege-
tais, casca de pinus, palha, etc.

Folhas de papelão apoiadas no compensado naval.

Geomembrana 0,8 mm PEAD (poliestireno de alta densidade)

Chapas de 25 mm de compensado naval, com dimensões de 2,50 m 
X 1,60 m, para fechamento horizontal no telhado verde.

Duas tábuas de madeira com seção de 25 cm X 2cm unidas para 
resultar em uma tabeira de 50 cm de altura, circudando todo o pe-
rímetro do telhado.

Como diretriz para o projeto do Santuário Ani-
mal como um todo, optou-se pela utilização de mate-
riais e modos de construir que se alinhassem com uma 
proposta de baixo impacto ambiental e de preserva-
ção de recursos, uma vez que a ideia central e global 
do Santuário parte da premissa da luta vegana, e do 
princípio de oposição ao sistema capitalista de explo-

ração de indivíduos e do planeta Terra.
Somado a isto, também buscaram-se soluções 

que fossem eficientes ao proporcionar conforto am-
biental para os usuários dos espaços projetados. Gran-
de parte dos materiais empregados são utilizados em 
sua forma natural, dispensando processos longos de 
produção, transformação de matéria prima, e gastos 

energéticos. Alguns são inclusive encontrados no pró-
prio canteiro de obra, como é o caso da terra utilizada 
nas paredes de taipa de pilão, as pedras de basalto, ou 
então a madeira da colheita da silvicultura presente 
no terreno.

Vigas duplas de madeira laminada colada, com seção de 30 cm X 15 
cm¹ e 35 cm X 15 cm².

Vigas de madeira de seção 6 cm X 12 cm, distantes 62,5 cm¹ e 66,0 
cm² entre si, onde são fixadas as chapas de compensado.

Pilares redondos de madeira com 25 cm de diâmetro.

Peças metálicas que conectam o pilar de madeira na base de con-
creto.

Base em concreto que auxilia na sustentação dos pilares.

Estruturadas em madeira, separadas em dois níveis de altura, co-
nectadas por pequenos degraus de madeira, as prateleiras servem  
como enriquecimento ambiental, uma vez que as cabras gostam 
de escalar e explorar verticalmente os espaços, e se sentem seguras 
dormindo acima do nível do piso.

Estruturado em madeira, apoios laterais que se fixam na parede e 
no piso, com peças de madeira entre eles, com 4 cm de diâmetro e 
seção circular com o objetivo de ser mais confortável para as patas 
dos animais.

Caixas de madeiras fechadas lateralmente, com fechamento supe-
rior inclinado para que outros residentes não subam e intimidem 
os indivíduos dentro do ninho.

Comedouros de madeira para palha para as cabras e ovelhas, e co-
medouros de concreto para os bovinos, equinos e porcos.

Portas estruturadas em madeira, com fechamentos externo com 
telhas transparentes onduladas de policarbonato, utilizadas nas 
paredes voltadas ao norte, permitindo a entrada da luz do sol nos 
recintos.

Optou-se por paredes de contenção de pedra basalto, disponível na 
região, e armagassa de assentamento quando o recinto possui um 
segmento semienterrado.

Revestimento em madeira ripada na base da parede de pedra, para 
proporcionar melhor conforto térmico para os residentes animais 
que se deitarem rente a estas paredes.

Parede em taipa de pilão com 40 cm de espessura, construída com 
a terra encontrada no local, resultante das movimentações do solo 
para assentamento dos recintos. Utilizada por conta de sua boa 
performance de inércia e isolamento térmico, possibilidade de de-
senho orgânico, baixo impacto ambiental e seu valor estético.

Parede estruturada em madeira e com fechamento em ripas verti-
cais, utilizadas pelo baixo impacto ambiental e seu valor estético.

Porta estruturada em madeira com fechamento em ripas verticais.

Contrapiso executado sobre uma camada de brita e o solo compac-
tado; acabamento liso, onde serão depositadas camadas de palha, 
onde os animais poderão se deitar.

¹ Informações referentes à estruturação do telhado com malha de pilares e vigas a cada 5 metros;
² Informações referentes à estruturação do telhado com malha de pilares e vigas a cada 6 metros;
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VISITAÇÃO GUIADA CUIDADOS DIÁRIOS COM OS ANIMAIS VISITAÇÃO ABERTA AO PÚBLICOMEIOS DE CIRCULAÇÃO

O fluxo da visitação guiada se 
inicia no Centro de Recepção (01), 
onde os visitantes recebem instru-
ções gerais e são informados acerca do 
funcionamento do Santuário na sala 
do auditório. Após, o grupo segue 
para a primeira estação do funicular 
(02), de onde embarcam para a desci-
da até a segunda estação (03), fazem 
a travessia pela ponte elevada sobre 
o rio, e chegam até a terceira estação 
(04). Dali, sobem pelo funicular até a 
quarta e última estação (05), onde de-
sembarcam para visitar o observatório 
(06), em um dos pontos mais altos do 
terreno, com uma vista ampla de todo 

o Santuário e arredores.
Então, descem pelo funicular 

até a terceira estação (04), e se inicia 
o percurso a pé ou de bicicleta, come-
çando pelo recinto das cabras A (07), 
seguindo para o recinto dos gados bo-
vinos (08), equinos (09), porcos (10), 
aves aquáticas (11), galináceos (12), 
ovelhas (13), e por fim o recinto das 
cabras B (14).

O grupo segue novamente para a 
terceira estação do funicular (04), faz 
a travessia do rio de volta a segunda es-
tação (03), para então desembarcarem 
na primeira (02) onde é finalizada a 
visitação.

Os cuidados com os animais são 
tarefas que fazem parte da rotina di-
ária dos  cuidadores responsáveis do 
Santuário. A primeira armazenagem 
dos alimentos dos animais se faz no 
primeiro depósito (01), onde pode ser 
guardado alimentos da colheita feita 
na área da agrofloresta, ou rações e 
outros itens adquiridos fora do San-
tuário.

Conforme necessário, esses itens 
podem ser movidos para o segundo 
depósito (02), localizado dentro do 
limites cercados, para facilitar a distri-

buição posterior dos mesmos.
Partindo do segundo depósito, se 

inicia a rota feita de veículo, que passa 
por todos os recintos dos residentes 
animais (03), fornecendo alimento e 
fazendo limpeza nos recintos fecha-
dos de acordo com a necessidade.

Dentre os cuidados com os ani-
mais, também estão inclusas as idas 
até os pontos de apoio (04) espalha-
dos pelos recintos abertos, onde os 
cuidadores checam como está o for-
necimento de água e comida.

O Santuário conta com uma 
praça aberta (1), com área gramada e 
espaços de estar com bancos sombre-
ados pela arborização proposta, com 
acesso livre ao público.

Criando um percurso de explo-
ração, lateralmente aos trilhos do fu-
nicular, existem rampas e escadarias, 

passando pela ponte sobre o rio, que 
levam até o observatório (2).

Esse percurso dispensa o funcio-
namento do funicular, e fica fora dos 
cercamentos dos recintos dos animais, 
o que permite um fluxo livre das pes-
soas, sem necessidade do acompanha-
mento dos cuidadores do Santuário.

Os veículos tem acesso ao Santu-
ário através da via rural não pavimen-
tada, tanto vindo da RS-420 quanto 
do perímetro urbano de Erechim.

Veículos dos cuidadores e mora-
dores do Santuário possuem acesso 
ao interior do terreno, e são usados 
para exercer os cuidados diários dos 
animais.

Existem bicicletas e bicicletários 
espalhados ao londo do percurso de 
visitação caso os visitantes prefiram 
utilizá-las ao invés de caminhar. 

O funicular faz parte do percurso 
da visitação guiada, e existe para facili-
tar a locomoção entre os pontos de di-
ferentes cotas no terreno, assim como 
para criar variedade de ambientações 
e experiências para os visitantes, como 
por exemplo a ida até o mirante e ob-
servatório, de onde se têm uma visão 
privilegiada de todo o santuário e do 
seu entorno. 
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ESQUEMA DE DIRETRIZES PARA ARBÓREAS

Massas de arbóreas de silviculturas existen-
tes nos limites e entorno do terreno esco-
lhido. A proposta é avaliar a possibilidade 
de utilizar a madeira colhida para a cons-
trução das estruturas e/ou fechamentos 
das edificações do complexo do Santuário.

Para o a proposta do San-
tuário Animal, levando em 
consideração a existência de 
um curso d’água que cruza o 
terreno, foi consultado o art. 
4º do Código Florestal, a Lei 
nº12.651/12, a qual estabelece 
uma faixa com largura mínima 
de 30 metros como Área de Pre-
servação Permanente (APP), 
onde são permitidas apenas 
construções/intervenções em 
casos de utilidade pública, in-
teresse social ou baixo impacto 
ambiental.

Apesar de que a proposta do 
Santuário poderia ser encaixa-
da em pelo menos uma dessas 
categorias, ainda assim foi de-
cidido afastar as edificações da 
APP. Dessa forma, a proposta 
parte do princípio do respeito 
a este afastamento, portanto, é 
possível perceber que buscou-se 

afastar do recuo de 30 metros 
as edificações e os caminhos do 
projeto, com exceção apenas das 
travessias necessárias para a cir-
culação dentro do complexo.

Na implantação ao lado, 
também é possível identificar a 
arborização proposta, que pre-
enche a faixa de APP ao longo 
do rio, que segue lateralmente 
os caminhos propostos, e que 
cria uma faixa de proteção da 
rua para os recintos e áreas som-
breadas para os residentes den-
tro dos limites dos cercamentos.

Identifica-se também na 
implantação, a travessia do rio 
entre as estações do funicular, 
locadas na mesma cota de nível, 
ligadas pela ponte de madeira, 
cercado pela mata ripária, que 
cria um percurso instigante 
para os visitantes.

Após a colheita florestal da silvicultura 
existente, pretende-se regenerar as áreas 
antes ocupadas por estas arbóreas, através 
do plantio de espécies nativas e compatí-
veis com os residentes animais do Santu-
ário.
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Para o complexo do santuário, a propos-
ta partiu do princípio de conservação das 
árvores existentes, evitando implantar as 
edificações e traçar os caminhos onde já 
existiam árvores. 
A vegetação nativa existente é composta 
por uma massa densa linear que corre des-
de o lado leste até parte norte dos limites 
do terreno, além de uma concentração de 
vegetação ripária no entorno do rio, sendo 
que essa está mais presente na metade sul 
do corpo d’água, e quase que ausente na 
metade norte.

A proposta de arborização possui cinco 
objetivos principais:
1- Fazer plantio de espécies nativas da re-
gião de Erechim, e compatíveis com as ár-
vores do entorno imediato;
2- Pesquisar e plantar apenas espécies com-
patíveis e não prejudiciais aos residentes 
animais, nos locais onde os mesmos fazem 
contato com as árvores;
3- Plantar árvores com o objetivo de pro-
mover sombreamento e conforto ambien-
tal nos caminhos e recintos abertos dos 

animais, além de valorizar esteticamente 
os espaços do Santuário;
4- Regenerar a vegetação do entorno do rio 
que corta o terreno, com o plantio de árvo-
res em todo a extensão do mesmo, dentro 
do afastamento de 30 metros, como indica 
a legislação;
5- Utilizar a vegetação como barreira física 
contra ruídos e pulverização de agrotóxico 
das agriculturas vizinhas.

DIRETRIZES AMBIENTAISAPROXIMAÇÃO DA
PROPOSTA

silvicultura exstente

IMPLANTAÇÃO E PLANTA BAIXA
0 50m25

árvores existentes
árvores propostas
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arborização proposta
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