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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é projetar um centro especializado em Equoterapia e reabilitação 
física e mental. O centro apresentará espaço físico adequado às pessoas com deficiências 
físicas e mentais, tanto em locomoção como em acomodação para praticantes e visitantes. 
Outro ponto que será amplamente aplicado neste projeto é a sustentabilidade, para tanto, será 
utilizado materiais de fontes renováveis e fontes alternativas de energia e captação de água. 
Apesar de comprovado a importância da Equoterapia no tratamento de pessoas com 
deficiências físicas e mentais, ela ainda é pouco utilizada como método terapêutico, tanto por 
falta de conhecimento quanto por falta de local adequado. Percebe-se que na região onde o 
Centro de Equoterapia proposto será implantado, a prática da Equoterapia é feita em locais 
inapropriados ou adaptados, não atendendo completamente as necessidades dos usuários. 
Assim, prejudicando o trabalho, que quando executado de forma erronia não atinge os 
objetivos esperados. O presente trabalho tem como objetivo principal propor um Centro de 
Equoterapia completamente e pensado e planejado para atender as necessidades dos 
deficientes. Para tanto foi escolhido um terreno de boa localização e praticamente plano, 
facilitando a acessibilidade e circulação dos deficientes físicos. O terreno é localizado entre as 
cidades de Cruzeiro e Cachoeira Paulista e tem acesso por via asfaltada e bem sinalizada. O 
complexo será composto por quatro pistas de areia, toda em estrutura de madeira, com 
fechamentos laterais moveis para proteção contra a chuva e ventos fortes. Um bloco social, 
com sala de fisioterapia, psicologia, banheiros acessíveis, lanchonete e lounge. O bloco 
administrativo, contendo sala do diretor, sala do gerente, sala de finanças, sala de reunião, sala 
de estar, banheiros, secretaria, e lounge. E o bloco de serviço, contendo almoxarifado, 
refeitório, sala de descanso, cozinha banheiros e área de serviço. Todo o complexo será 
projetado dentro do conceito de sustentabilidade e contará, entre outras coisas, com telhado 
verde nas pitas e nos blocos social, administrativo e de serviço. Será proposto um sistema de 
captação de água da chuva, para ser reutilizada nos serviços gerais, limpeza, irrigação etc. A 
matéria prima principal a ser utilizada será a madeira oriunda de fontes renováveis, tal como o 
eucalipto. A opção pela madeira deve-se a seu caráter renovável e estético, deixando o 
ambiente mais familiar e interiorano. Dessa forma, pretende-se que o Centro ofereça não só 
uma boa acomodação aos pacientes e familiares, mas acima de tudo que possa oferecer um 
local projetado para tal fim, proporcionando um trabalho de qualidade, divulgando e 
fortalecendo essa prática que comprovadamente traz inúmeros benefícios ás pessoas com 
deficiências físicas e mentais.  


