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O LUGAR

 A cidade é considerada terra da erva mate e do melhor chimarrão. Além da erva mate a cidade tem 

alto potencial na produção de cerâmica, basalto, agropecuária, além de diferenciados doces caseiros. 

Possuindo paisagem montanhosa de serra, com diversos passeios turísticos. Habitada por imigrantes 

italianos, a recepção é vista pelo turista como muito acolhedora, sua culinária típica italiana também se 

destaca. 

 O lugar escolhido para a implantação do projeto fica na cidade de Arvorezinha no Rio Grande do 

Sul. Arvorezinha é uma cidade localizada no alto da serra inserida dentro do Vale do Taquari, no estado do 

Rio grande do Sul. 

Parque 

Marcos importantes

Acessos a cidade

Acesso ao parque

Foi construído por empreendedores locais, no ano de 2003. Tento uma 

área de 12 hectares (120.000m²), composto por um restaurante, junto a 

um lago artificial ligado a uma piscina, e em meio a mata foram 

distribuídas  cabanas de madeira. O local possui boa infra-estrutura 

(vias, iluminação, canalização de água), e uma quadra de areia, e 

dispondo de ricos recursos naturais. O sítio é marcado por um carrego 

que o atravessa de ponta a ponta, este foi modificado para criação dos 

dois lagos artificiais existentes, cabanas e áreas de lazer forram 

construídas nas suas margens. 

O PARQUE  

SOLUÇÃO : TURISMO, através do Hotel Fazenda com a infraestrutura 

renovada, funcionando com hospedagem, eventos sociais, atividades de 

campo e recreativas,  e também com visitações. 

FIM DO CICLO

PARQUE DAS ARAUCÁRIA 

Situado em perímetro rural pertencente ao  município de Árvorezinha, 

RS, o Parque que nos dias de hoje encontra-se desativado, ainda é 

considerado um importante ponto turístico do município. 

Encontra-se fechado, visitações ocorrem somente com agendamento 

prévio. Edificações degradas, com muitas patologias, a pior delas o mofo,  

por se tratar de construções quase totalmente em madeira expostas a 

muita umidade, devido a chuva e sua implantação em meio a mata as 

margens do corrego. Algumas das cabanas passaram a ser usadas como 

abrigo para animais criados no local, e outras depósito de maquinario de 

serviço. Existe forte interesse na renovção do local.  

POTENCIAIS: Turístico, econômico, educativo, recreativo, paisagístico, 

cultural

SITUAÇÃO ATUAL

Passou por vários proprietários, os quais não se atentaram em fazer as 

manutenções, dessa forma o publico deixou de ter interesse no local, 

fazendo com que as atividades se encerassem entre os anos de 2013 e 

2014. Com o fim das atividades, o parque encontra-se em situação de 

abandono, com edificações quase totalmente degradas.

PROBLEMAS: Abandono; degradação;  perda de patrimônio turístico e 

cultural. 

O LOCAL DO PARQUE
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LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 
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Revitalização - renovar o ciclo do parque. 

CONCEITO;

Conexão natural - desconectar as pessoas da tecnologia e conectar com a 
natureza.
Turismo - movimentar a economia local.

Integração- entre a natureza exuberante do local com inserção das edificações.
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ESPAÇO RECRETIVO

CASA DO ANIMAIS

Em direção ao centro do parque foi feita a locação do espaço de academia, uma sala multiuso sanitários e quadra de esportes, o local 

foi escolhido para forçar os deslocamentos dos hospedes até o local, também devido a topografia do terreno e a menor quantidade de 

mata existente. Junto ficam as duas quadras para pratica de padel. 

Para a melhor acomodação dos animais, a edificação com todas as comodidades exigidas foi implantada onde existia um topografia 

plana pronta, onde também ela é mais alta, pois os animais ali locados gostam de ficar na parte mais alta possível do terreno. Uma 

planta em ângulos diferentes permitiu que os pátios de convivência de cada um fosse bem separado apensar da localização ser a 

mesma.

PROPOSTA

 O Hotel Fazenda Araucárias surge com suporte as potencialidades do parque, através da 

construção de uma paisagem turís�ca na área. O projeto contribui para o desenvolvimento 

econômico, turís�co, educa�vo, recrea�vo e cultural. Cons�tuído pela inserção de novas edificação 

projetadas de acordo com os usos propostos no programa do hotel fazenda. Para manter a 

iden�dade inicial do local as edificações em bom estado serão preservadas com novas funções. Para 

o pequeno córrego, apesar dele ter sido modificado e canalizado em algumas extensões, é proposto 

área de proteção e recuperação das margens que necessitam, respeitando as metragens analisadas 

junto ao setor ambiental da prefeitura da cidade. A mata na�va será respeitada e man�da de acordo 

com o solicitado por norma.
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