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Dados fotográficos do terreno:

Localização:

O terreno está localizado de acordo com as coordenadas geográficas

latitude 20º22'29''; longitude 45°40'8'' e altitude de 688m, Situado em

um espaço que possui uma área de 5 hectares, contendo uma

paisagem natural marcada por maciços de arborizações nativas o que

tornam  o espaço mais convidativo para realizar as práticas de

atividades equestres.

Fonte: Adaptada pelo autor, Software Google Earth, 2017.

Localização do terreno no município de Pains-MG

Estratégias Bioclimáticas

*Ventilação cruzada

*Sombreamento por arborizações

*Iluminação natural

*Evapotranspiração e etc...

A aplicação das estratégias de conforto

ambiental, pemitirá espaços mais

confortáveis tanto para os animais

quanto para os usuários do

empreendimento.

Características do municipio de

 inserção do empreendimento:

Carcterizada  por suas formações

rochosas o munícipio de Pains/MG

está localizado no  centro oeste minei-

ro e é uma cidade típica do interior

com hábitos rurais. A maior parte da

renda gerada no município ocorre a

partir das indústrias de mineração que

emprega parte da população, seguido

por pecuária, agricultura, fábricas

têxteis e pequenos empreendimentos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Pains.

Cálice.

Conceito:

A ambientação do haras por meio da paisagem rural,

torna o tratamento, um momento agradável , que não

incide o sacrifício de quem o realiza, a partir do momento

que foi pensado para proporcionar conforto e bem estar

aos atendidos (pacientes e familares), além de dar o

 mesmo aos animais  que ali estão alocados.

Partido Arquitetônico

A proposta arquitetônica do haras tem a função de

trabalhar uma implantação flexível, com edificações que

propõe uma futura ampliação de acordo com a demanda

de serviços a ser recebido no empreendimento, para

as acomodações, que  ira atender os pacientes da

equoterapia e as baias destinadas ao alojamento dos

animais equinos. Todos os setores foram implantados

a partir de um estudo de insolação.

Os passeios são adaptados para, tornar os fluxos de

pessoas  com deficiência mais flexível entre as edificações

construídas. O emprego de técnicas de conforto ambiental

proporcionando a climatização dos ambientes, por meio

de estratégias bioclimáticas.
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