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SETOR ANIMAIS

Apropriação de nivelamento de terra existente para implantação da edificação 
que comporta o setor dos animais, seguindo orientação dada pelas curvas de 
nível, voltando edificação para mata. Locada em topografia mais alta, pensando 
que os animais que viverão ali gostam da parte mais elevada do terreno, o 
formato da planta em ângulos diferentes permite abrigar espécies diferentes de 
animais em uma mesma edificação.

Eixos de circulação
A chegada a edificação se da pela via existente na fazenda, os visitantes fazem o 
uso frontal do pá�o de grama e dos fundos pela ‘calçada’ pavimentada. e ainda 
circulam entremeio os setores

Eixos visuais para a paisagem 
Implantação feita em ângulo estratégia man�da para acomodar melhor a edificação com relação a 
fluidez da curva de nível, os ângulos permitem uma melhor divisão das funções dentro da edificação, 
já que neste caso ra necessário acomodar espécies diferentes de animais e uma mesma edificação 
gerando economia de meios. Esta implantação proporciona o melhor bem estar aos animais.

Acesso edificação

Acesso visitante animais

Acesso anutenções

Acessos 

TÉRREO Portas em madeira natural ripada 

ESTRUTURA

TELHADO

Telha brasilit

Acabamento com  rufo metálico e 
calha 

Terças em madeira

Estrutura de vigas e pilares em madeira natural 

Alvenaria com acabamento em pintura branca

Compoteira 3 níveis, galinheiro

Fechamento alto em madeira e 
tela metálica 

Laje 50cm mais alta para galinhas

L a j e  5 0 c m  m a i s  a l t a  p a r a  g a l i n h a s

Pá�o convívio galinhas

Laje concreto, circulação

Fechamento cercado madeira

Pá�o convívio galinhas

Compoteira 3 níveis, cavalos

Cuidados e selagem cavalos

Fechamentos superiores, em telha brasilit transparente

Pisos em concreto, feno espalhado no chão

Compoteira 3 níveis, ovelhas

Estabulo ovelhas

Estabulo cavalos

Depósitos de cuidados e manutenção 

Galinheiro 

USOS 

Pá�o individual de convivência 

Circulação horizontal
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10- Estação manutenção/banho cavalos/selagem (2 unidades)
11- Cocheiras individuais - 4 unidades: 16,00m² cada
12- Galinheiro piso concreto coberto feno: 40,00m²
13- Convivência galinhas, cercado metálico com fechamento 
laterais e parte superior: 95,00m²

02- Depósito ração 13,75m²
01- Acesso casa animas 

03- Cuidados 13,75m²
04- Circulação de trabalho/visitação

CASA  ANIMAIS 05- Estabulo individual ovelhas - piso concreto coberto feno - 7 
unidades: 7,04m² cada 

09- Pátio cercado de convivência cavalos: 263,00m²
08- Depósito utensílios cuidados cavalos: 13,75m²

06- Pátio cercado: 213,00m²
07- Circulação
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