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Os recintos fechados são os espaços cobertos para onde os re-
sidentes não humanos são levados pelos cuidadores para passar a 
noite, protegidos da chuva, dos ventos, das temperaturas baixas e 
de eventuais predadores que os ameacem. Além disso, os recintos 
ficam abertos durante o dia, abastecidos de alimentos e água para 
os residentes.

O desenho dos recintos partiu da premissa de projetar plantas 
livres, onde os animais tivessem espaço suficiente para se locomover 
e a possibilidade de escolher onde se recolherem para dormir. Des-
sa forma, o desenho não ortogonal surgiu como uma opção viável 
que permitiu adaptações necessárias dependendo da localização de 
sua implantação. As formas orgânicas das paredes também criam 
recantos e diversidade de posicionamentos internos por parte dos 
residentes.

Algumas das diretrizes fixas para projetar os recintos foram:

1. A existência de uma parede em taipa de pilão voltada para 
norte, onde seriam distribuídas as aberturas de telhas transparentes, 
que aliadas ao beiral da cobertura, permitissem a entrada da luz do 
sol durante os meses mais frios, para auxiliar no aquecimento do 
ambiente;

2. A utilização de paredes de contenção em pedra onde existia a 
possibilidade de semi enterrar a edificação, para conferir ao recinto 
maior contato com a inércia térmica do terra;

3. O deslocamento da cobertura dos fechamentos verticais, para 
conferir ventilação constante do ar saturado de dentro do recinto, ao 
mesmo tempo em que impede o vento de cruzar diretamente com 
os animais;

4. A existência de varandas externas cobertas, onde os visitan-
tes dos santuários pudessem ficar nos momentos de trocas com os 
guias.
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OS RESIDENTES ANIMAIS E SEUS RECINTOS

MAPA DE ESPACIALIZAÇÃO DOS RECINTOS

Para a proposta deste trabalho, foi con-
siderado importante que se entendessem 
e estudassem algumas questões principais 
acerca dos residentes não humanos a se-
rem acolhidos no Santuário. Para tanto, 
foram feitos levantamentos gerais acerca 
da fisiologia, anatomia, ergonomia e ca-
racterísticas comportamentais dos animais 
em questão, para que se pudesse entender 
com maior profundidade seus corpos e 
suas necessidades espaciais.

Após realização dos levantamentos de 
casos correlatos brasileiros, onde foram 
localizados três santuários de animais de 
fazenda no estado do Rio Grande do Sul, 
assim como os dados coletados do IBGE 

acerca dos principais animais de criação de 
Erechim, foi possível listar as espécies de 
animais não humanos a serem acolhidas 
na proposta do Santuário Animal do pre-
sente trabalho:

- Bovinos;
- Equinos;
- Porcos;
- Cabras;
- Ovelhas;
- Galináceos (galinhas, perus);
- Aves aquáticas (patos, gansos, 

marrecos).

Como referencial para as análises e le-
vantamento de dados sobre os animais a 

serem acolhidos no Santuário Animal do 
presente trabalho , foram utilizados os 
guias e manuais das organizações sem fins 
lucrativos The Open Sanctuary Project e a 
Global Federation of Animal Sanctuaries. 
A primeira, possui o objetivo de fornecer 
materiais e informações que auxiliem san-
tuários animais a prosperar nas mais diver-
sas áreas de atuação, desde as necessidades 
e os cuidados que cada espécie animal ne-
cessita, até gestão financeira. Já a segunda, 
é um órgão global responsável por creden-
ciar santuários pelo mundo todo, assim 
como oferecer suporte e orientação para 
essas organizações. Como base oficializa-
da, e como forma de comparação, também 

foi consultado o capítulo “Instalações ru-
rais: fazendas” do livro Arte de Projetar 
em Arquitetura, de Ernst Neufert.

Para os desenhos e medidas apresenta-
dos dos animais, foram considerados valo-
res médios de cada espécie, sem considerar 
as variantes de raças, por razões didáticas, a 
fim de facilitar o entendimento.

As recomendações gerais para cada es-
pécie foram ser levadas em consideração 
como ponto de partida para projetar seus 
respectivos recintos, tanto internos quan-
to externos, assim como para pensar nas 
ferramentas de enriquecimento ambiental 
para os residentes.

- Todos os recintos devem assegurar 
os residentes de potenciais predadores e do 
acesso de pessoas não autorizadas;

- Os recintos, tanto fechados quanto 
abertos, devem propiciar oportunidade dos 
residentes manifestarem seus comportamen-
tos naturais e específicos de cada espécie, as-
sim como interagir com seus semelhantes;

- É essencial um espaço reservado para 
a chegada de novos residentes no santuário, 
onde esses passarão um momento de qua-
rentena, para cuidados veterinários gerais e 
aclimatação no novo ambiente;

- Nos espaços abertos, é essencial que se 
forneça espaços e elementos que criem áreas 
sombreadas, com proteção dos ventos e da 
chuva, com comedouros e bebedouros.

Recomendações 
gerais para os 
recintos de todas 
as espécies 
animais:

2,45m 0,70m

0,65m2,80m

1,70m

2,00m

1,45m

1,40m - 1,80m

Gado-bovino-doméstico (Gênero taxonômico Bos)

2,45m 0,70m

0,65m2,80m

1,70m

2,00m

1,45m

1,40m - 1,80m

Equinos (Gênero taxonômico Equus)

Porco-doméstico (Gênero taxonômico Sus)

1,35m 0,40m

0,32m

0,74m

1,00m

0,76m

0,61m

Ovelha (Gênero taxonômico Ovis)

1,27m 0,40m

0,56m 0,25m

0,91m

0,60m

1,17m

Cabra-doméstica (Gênero taxonômico Capra)
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Características gerais
Expectativa de vida: 18 a 22 
anos
Peso adultos: 720 kg - 1100 kg
Temperatura corporal: 38 ºC 
a 39 ºC

Características gerais
Expectativa de vida: Cava-
los de 30 a 40; Asnos de 25 a 
30 anos
Peso adultos: Cavalos 380 
kg - 1000 kg; Asnos 100 kg - 
480 kg
Temperatura corporal: 37,5 
ºC a 38,5 ºC

Características gerais
Expectativa de vida: 15 a 20 
anos
Peso adultos: 250 kg - 400 kg
Temperatura corporal: 38,0 
ºC a 40,0 ºC

Características gerais
Expectativa de vida: 10 a 12 
anos
Peso adultos: 45 kg - 160 kg
Temperatura corporal: 39,0 
ºC a 40,5 ºC

Características gerais
Expectativa de vida: 12 a 14 
anos
Peso adultos: 20 kg - 140 kg
Temperatura corporal: 39 ºC a 
40,5 ºC

Características gerais
Expectativa de vida: 10 a 15 
anos
Peso adultos: 0,6 kg - 5,4 kg
Temperatura corporal: 41,5 
ºC a 42,5 ºC

Características gerais
Expectativa de vida: Patos 
10 a15 anos e gansos 15 a 20 
anos.
Peso adultos: Patos 0,7 kg - 
1,6 kg. Gansos 3,2 kg - 6,5 kg.
Temperatura corporal: 41 
ºC a 42 ºC

Recomendações espaços internos
As recomendações para a metragem qua-
drada dos recintos fechados variam de 3,25 
m² (FARM SANCTUARY, 2012) até 7,50 
m² (CATSKILL ANIMAL SANCTU-
ARY, 2017), por animal.
Recomendações espaços externos

Incluindo a área de pastagem, é reco-
mendado no mínimo 2.000 m² por resi-

dente (FARM SANCTUARY, 2012), e 
32,50 m² sem contar com área de pastagem 
(GFAS, 2019, p. 4).
Decisões projetuais

Os bovinos possuem um recinto aberto 
locado no segmento do terreno com relevo 
menos acidentado, com uma grande e longa 
área para que residentes possam fazer longas 
caminhadas durante o dia, e tenham bastan-

te espaço para explorar, incluindo acesso à 
uma parte da mata existente. Assim como 
os equinos, também possuem dois pontos 
de apoio cobertos dentro de sua área aberta 
cercada.

Com um recinto fechado com área 
total de 266,26 m² e 66.544,00 m² de área 
aberta, a proposta é capaz de abrigar até cer-
ca de 33 bovinos.

Recomendações espaços internos
As recomendações para a metragem 

quadrada mínima dos recintos fechados 
são de 2,35 m² por cabra, sendo importante 
mais espaço caso os residentes sejam agressi-
vos entre si (FARM SANCTUARY, 2012 
e CATSKILL ANIMAL SANCTUARY, 
2019).
Recomendações espaços externos

Incluindo a área de pastagem, as reco-
mendações variam entre 2.000 m² para 
cada dupla de cabras ou bodes (CATSKILL 
ANIMAL SANCTUARY, 2019) até 4.000 
m² para cada duas cabras (FARM SANC-
TUARY, 2012), e 14 m² por caprino sem 

contar com área de pastagem (GFAS, 2019, 
p. 4).
Decisões projetuais

As cabras ficaram com duas áreas de re-
cintos abertos, divididas pelo trilho do funi-
cular. As cabras comumente criam grupos 
sociais não muito grandes, que podem ter 
conflitos entre si, então a divisão é benéfica 
para elas. 

Os recintos abertos foram locados no 
segmento do terreno onde a declividade é 
mais acentuada, uma vez que esses animais 
gostam de escalar terrenos ingrimes, e se 
sentem seguros em pontos altos com visão 
ampla do entorno. 

As cabras também possuem acesso a 
uma parte da vegetação da mata nativa, 
onde são livres para explorar. Além disso, o 
recinto aberto com maior área total, possui 
um ponto de apoio e acesso ao rio. Espera-se 
que os cuidadores façam rotações dos gru-
pos sociais das cabras de tempos em tem-
pos, para que os residentes experienciem 
variações ambientais.

Com dois recintos fechados com área 
total de 83,41 m² e 62.147,00 m² de área 
aberta, a proposta é capaz de abrigar até cer-
ca de 35 cabras.

Recomendações espaços internos
As recomendações para a metragem 

quadrada dos recintos fechados variam 
de 0,37 m² (CRR, 2015, p. 6) até 0,44 m² 
(FARM SANCTUARY, 2012), por ani-
mal.
Recomendações espaços externos

As recomendações para área externa va-
riam entre  1 m² (CRR, 2015, p. 7) até 1,48 
m² GFAS (2019, p. 4), por galinha.

Decisões projetuais
Os galináceos ficaram com o recinto 

aberto locado ao sul do terreno, onde foram 
propostos três edificações de recintos fe-
chado, com possibilidade de separação por 
cercamentos, para possíveis divisões entre 
machos e fêmeas, grupos sociais ou espécies.

O recinto aberto das aves não possui de-
clividade muito acentuada, e existem árvo-
res e propostas de plantio de novas espécies, 

onde os residentes poderão escalar e explo-
rar em altura, além de proporcionar áreas 
sombreadas no terreno.

Com três recintos fechados com área 
total de 174,99 m² e 4.460,00 m² de área 
aberta, e extrapolando as áreas mínimas re-
comendadas, a proposta é capaz de abrigar 
até cerca de 105 galináceos.

Recomendações espaços internos
As recomendações para a metragem 

quadrada dos recintos fechados variam de 
0,50 m² (RSPCA, 2019) até 0,55 m² (CAT-
SKILL ANIMAL SANCTUARY, 2019), 
por animal.
Recomendações espaços externos

Para os recintos abertos externos é re-
comendado uma área mínima de 1,50 m² 
(RSPCA) por ave, pensando nos patos. E 
solo livre de 1,48 m² (GFAS, 2019, p. 4).
Decisões projetuais

As aves aquáticas foram locadas em 
uma área do terreno onde anteriormente já 
existia um lago artificial, e foi pensado em 
um redesenho das bordas do mesmo, para 
melhor adaptação aos cercamentos e edifi-
cações propostas. Pensa-se que o lago e seu 
entorno seja vegetado com variadas espécies 
de plantas nativas, para enriquecer o am-
biente e convidar outros pequenos animais 
da fauna regional para se apropriar do espa-
ço, como anfíbios e outras aves.

Foram propostos dois recintos iguais 

para essas aves, pensando na possibilidade 
de criar um cercamento leste/oeste no re-
cinto aberto para que se separem machos 
de fêmeas ou dois grupos de convívio social 
distintos. 

Com dois recintos fechados com área 
total de 126,90 m² e 6.330,00 m² de área 
aberta, e extrapolando as áreas mínimas re-
comendadas, a proposta é capaz de abrigar 
até cerca de 60 aves aquáticas.

Recomendações espaços internos
As recomendações para a metragem 

quadrada dos recintos fechados são de 9 m² 
(CATSKILL ANIMAL SANCTUARY, 
2019), por animal. Portões e passagens 
devem ter no mínimo 1,20 m de largura 
(GFAS, 2020, p. 7).
Recomendações espaços externos

Incluindo a área de pastagem, é reco-
mendado no mínimo 4.000 m² por residen-
te ou 2.000 m² para pôneis (CATSKILL, 
2019), sendo 8.000 m² fortemente reco-
mendado (THE OPEN SANCTUARY 
PROJECT, 2020).

Decisões projetuais
Para os equinos, optou-se por locar seu 

recinto aberto no segmento mais plano do 
terreno, além de ter sido reservado um lon-
go recorte, não necessariamente tão largo, 
que permite que os residentes corram gran-
des distâncias. O recinto fechado foi loca-
do ao sul do cercamento dos equinos, para 
facilitar o acesso ao mesmo, buscando criar 
uma menor distância possível para o circu-
íto que liga todos os recintos do Santuário. 
Os equinos possuem acesso a um segmento 
do rio que cruza o terreno, caso queiram 
beber água ou se refrescarem nos dias mais 

quentes.
Também foram criados dois pontos de 

apoio com cocho com alimento e água, com 
uma cobertura para proteger das intem-
péries. Além disso, foi pensado em plantar 
árvores espalhadas pelo recinto aberto para 
oferecer sombra e pontos de parada e des-
canso para os residentes.

Com um recinto fechado com área 
total de 176,06 m² e 60.765,00 m² de área 
aberta, a proposta é capaz de abrigar até cer-
ca de 16 equinos.

Recomendações espaços internos
As recomendações para a metragem 

quadrada mínima dos cômodos é de 5,95 
m² por animal adulto, e 7,60 m² para porca 
com ninhada. Chiqueiros mínimo 93 m² 
para cada animal adulto e 1,20 m no míni-
mo de altura. (Global Federation of Animal 
Sanctuaries, 2019).
Recomendações espaços externos

Mínimo 4.000 m² para cada dupla de 
porcos compatíveis (FARM SANCTU-

ARY, 2012 e GFAS, 2019).
Decisões projetuais

O recinto dos porcos foi locado em 
uma área onde o relevo não é tão acidenta-
do, e os residentes têm acesso livre ao rio e 
suas áreas sombreadas pela vegetação ripá-
ria.

Próximo ao recinto fechado, foi propos-
ta uma área alagável rasa, onde os porcos 
podem se dirigir para usufruir da lama pre-
sente. A área alagável enlameada é de gran-

de importância para a saúde dos porcos, 
uma vez que a lama auxilia na proteção de 
suas peles contra os raios de sol, e também 
serve como espaço de lazer, de socialização 
e interação entre os indivíduos da espécie.

Com um recinto fechado com área 
total de 170,77 m² e 26.920,00 m² de área 
aberta, a proposta é capaz de abrigar até cer-
ca de 13 porcos.

Recomendações espaços internos
As recomendações para a metragem 

quadrada dos recintos fechados são de no 
mínimo  2,30 m² (FARM SANCTUARY, 
2012 e CATSKILL ANIMAL SANCTU-
ARY, 2019), por animal.
Recomendações espaços externos

Incluindo a área de pastagem, é reco-
mendado no mínimo 2.000 m² para cada 
dupla de ovelhas (CATSKILL ANIMAL 

SANCTUARY, 2019) ou 4.000 m² para 
cada 3 a 6 ovelhas (FARM SANCTUARY, 
2012), e 14 m² sem contar com área de pas-
tagem (GFAS, 2019, p. 4).
Decisões projetuais

As ovelhas ficaram locadas no segmento 
mais ao sul do terreno, onde têm acesso tan-
to à uma área com inclinação mais acentu-
ada, onde podem explorar escalando, assim 
como uma área mais plana, nas proximida-

des das residencias.
Optou-se por deixar as ovelhas terem 

acesso à área destinada aos cuidadores e vo-
luntários, uma vez que essas espécies costu-
mam ser mais dóceis e gostarem de contato 
humano.

Com um recinto fechado com área to-
tal de 81,46 m² e 48.998,00 m² de área aber-
ta, a proposta é capaz de abrigar até cerca de 
35 ovelhas.
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