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RESUMO: O presente Trabalho de Conclusão de Curso, etapa I, tem o intuito de 

estudar o potencial de implantação de um novo empreendimento no ramo do setor 

hoteleiro para o município de Arvorezinha, Rio Grande do Sul. O empreendimento 

trata-se de um Hotel Fazenda, com sua locação em um ponto já denominado turístico 

pelo município, chamado Parque Das Araucárias, o qual perdeu seu valor devido à 

falta de manutenção e cuidado, porém ainda possui grande potencial para receber o 

hotel fazenda, um ponto forte do local é sua infraestrutura já existente junto de sua 

exuberante natureza intocada. Tento em vista que a região possui grande demanda 

turística, e tem carência de hospedagem, a pesquisa apresenta levantamentos 

importantes apontando essa necessidade de implantação do projeto. 

Palavras chaves: Hotelaria. Lazer. Natureza. Turismo. Arquitetura 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa e análise, que antecede o trabalho final de 

conclusão de curso de graduação em arquitetura e urbanismo da universidade 

UNIVATES, tem como objetivo apresentar informações relativas ao tema proposto, 

sendo um hotel fazenda, localizado na cidade de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul, 

para atender a demanda de turismo da região.  

O projeto em estudo propõe a criação de um Hotel Fazenda que contará com 

toda a infraestrutura necessária para hospedagem e conforto dos hóspedes, além de 

um hotel o espaço será todo tematizado para a exploração de atividades ao ar livre. 

O conceito do tema está fundado na forma de textos, análises, pesquisas e 

imagens locais, justificando a necessidade de implantação deste tipo empreendimento 

na região.  

 Para iniciar o trabalho será apresentada inicialmente um pouco da história do 

tema proposto até os dias atuais, posteriormente será apresentado o terreno escolhido 

para a proposta, bem como a sua justificativa acompanhada de um levantamento 

fotográfico e topográfico, além de análises de normativas pertinentes ao local, como 

Plano Diretor e Código de Obras da cidade.  

Ao longo do trabalho será descrito o programa de necessidades com áreas 

aproximadas dos ambientes necessários para o projeto. O trabalho também 

apresentará estudo de condicionantes legais, índices urbanísticos e normas 

pertinentes.  

As análises de referências arquitetônicas constam ao no final do trabalho e 

serão relacionados ao tema da proposta em questão. Nesta parte serão apesentados 

itens relativos a tipologia, organização e plasticidade. Este trabalho tem por objetivo 

trazer todo embasamento teórico necessário para a etapa final do trabalho de 

conclusão de curso.  

 

1. TEMA 

 

 O tema escolhido para o trabalho de conclusão de curso etapa I, trata-se da 

revitalização do Parque das Araucárias juntamente de um novo empreendimento com 

caráter de Hotel Fazenda.  
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1.1 Apresentação do tema 

   

 Localizado em cidade com forte cultura italiana, o município de Arvorezinha O 

Parque das Araucárias tem contato direto com a natureza e seus benefícios. Com isso 

é possível visitar um local calmo, com uma natureza intocada, chamado ‘Parque das 

araucárias’, o parque foi inaugurado há mais de 10 anos atrás, porém com a passar 

do tempo foi se tornando monótono e sem atrativos, devido a isso houve uma grande 

rotatividade de proprietários, sendo que o atual proprietário decidiu mantê-lo fechado, 

e sua visitação só é possível mediante agendamento. Embora o local apresente um 

grande potencial para o turismo e lazer na cidade e região, a falta de manutenção ao 

longo dos anos tornou seu uso obsoleto. Com essa análise de potencial, surgiu a ideia 

do projeto.  

 O hotel fazenda torna-se uma nova infraestrutura que atenderá as 

necessidades de hospedagem da região, utilizando de ricos recursos existentes no 

local, oferecendo gastronomia italiana ligada ao restaurante que estará disponível com 

novo conceito. Além disso, será proposto um espaço para eventos sociais. Une-se 

hospedagem, contato direto com a natureza em caminhadas e cavalgadas, com o 

silêncio que um turista deseja, espaços seguros para as crianças desfrutarem de boas 

brincadeiras sem o uso de eletrônicos, com a presença do som de pássaros, a 

experiência de hospedagem no local se tornará única. 

 O parque fica localizado dentro de duas rotas turísticas importantes é de uso 

privado, e tem como objetivo trazer principalmente o público de turistas vindo de outros 

lugares, assim como moradores da cidade e da região que poderão usufruir da nova 

estrutura, principalmente do restaurante e do salão de eventos, o local movimentara 

a economia da cidade, além de trazer mais emprego para os moradores, pode ser 

também uma opção para eventos de empresas da região.   

 

1.2 Hotel   

 

 O hotel começa a ser descoberto antes mesmo de possuir este nome, o 

movimento do comércio fez com que surgissem as primeiras ofertas hoteleiras da 

história. Na idade média surgem núcleos urbanos na Asia, Europa e África, que devido 
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ao seu forte potencial comercial são desenvolvidos os primeiros centros de 

hospedagem. Na intenção de atender os viajantes surgem os primeiros tipos de 

hospedagem, feitos em mosteiros e abadias, onde se atender os viajantes era visto 

como uma obrigação moral e espiritual. Com a passar do tempo a hospedagem passa 

a ser exercida pelo Estado, sendo em palácios da nobreza, ou em instalações militares 

e administrativas. Após revolução industrial a hospedagem começa a ser explorada 

comercialmente, e entendida como meio de movimentar a economia, as funções 

empregadiças que a hospedagem gera como staff padronizado, gerente, 

recepcionistas, aparecem somente no século XIX (ANDRADE. BRITO. JORGE, 

2007). 

 “Hoje em dia não existe lugar no mundo em que o espírito da época se 
manifeste com tanta clareza e tão rica variedade como em um hotel. ” 
(BRANGERT, 1993) 

 

 O que marca a existência de hotéis é o crescimento do lazer e do turismo após 

Segunda Guerra Mundial. O conceito que conhecemos hoje de quarto com banheiro 

privativo em hotéis, foi introduzido em 1870 por Cesar Ritz, no primeiro 

estabelecimento hoteleiro planejado em Paris, atingindo os Estados Unidos em 1908, 

com o Statler Hotel Company (ANDRADE. BRITO. JORGE, 1999). 

 A história da existência de hotéis no Brasil vem com o período colonial, os 

primeiros tipos de hospedagem encontrados foram as casas-grandes dos engenhos, 

fazendas, casarões da cidade, conventos e também ranchos que existiam na beira da 

estrada, essas primeiras tipologias de hotéis eram inicialmente para viajantes 

fornecedores de mantimentos para as cidades. No Brasil ainda antes de surgir 

realmente o hotel surge as casas de pasto, as quais ofereciam refeições juntamente 

com hospedagem. O marco para chegada de hoteleira no Brasil é a vinda da corte 

portuguesa em 1808, com isso se dá abertura aos portos, que consequentemente 

gera grande fluxo de estrangeiros, vindos para o pais para funções diplomáticas, 

comerciais e científicas. Com o passar dos anos a demanda por alojamentos só 

aumenta, e as casas de pensão começam a ser denominadas como hotéis 

(ANDRADE. BRITO. JORGE, 2007). 

 Dentro da história vista resumidamente desde o surgimento das primeiras 

tipologias de hotéis até os dias atuais, se entende como o hotel e o turismo funcionam 

juntos. A necessidade de descanso, ou de busca de novas oportunidades de trabalho, 
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ou ampliação de seu negócio fez com que o setor hoteleiro fosse extremamente 

valorizado na economia mundial. Assim, nos tempos modernos o hotel pode ser visto 

de várias formas, como uma experiência de época, de conhecimento, volta ao 

passado, passeio turístico, descanso, sem contar o quanto alavanca em funções 

empresariais, entre outras funções. Para o empresário investidor no ramo de hotelaria, 

este é visto como promissor, pois gera muita renda.  

 Para o tema proposto pelo projeto é necessário analisar as tipologias de hotéis 

existentes, entender a que se pretende implantar, juntamente da análise do local onde 

ele pretende ser implantado sem esquecer para quem o hotel se destina, para assim 

considerar a melhor forma de implementação do Araucária Hotel Fazenda. Ao longo 

da pesquisa foram levantados dados importantes de demanda, e estudos referentes 

ao turismo na região que o município de arvorezinha está inserido.    

 

1.3 Tipologia Hotel Fazenda 

“Proporcionar um ambiente intimo em um local desconhecido, um cenário de 
aventura em confins reconfortantes, esses são os objetivos da nova estética, 
em aberto desafio à monótona uniformidade da indústria hoteleira 
convencional. ” (BRANGERT, 1993) 

 

 É importante enfatizar o quando a localização de um empreendimento hoteleiro 

é importante. O estudo de localização do empreendimento pode envolver diferentes 

escalas de território para cada escala se chegara em um resultado de precisão 

diferente, e para cada uma delas será usado um método diferente para se fazer a 

escolha do local. Em alguns casos esse estudo começa em macro escala, para assim 

entender qual seria a melhor região para o empreendimento, em outros casos já existe 

uma decisão sobre a região ou cidade para onde o implantar, o passo seguinte após 

estes levantamentos é a escolha do terreno (ANDRADE. BRITO. JORGE, 2007). 

 E para finalizar, em alguns casos já se existe um terreno para o qual se quer 

levar o empreendimento, quando isso acontece é importante um estudo para entender 

qual tipo de empreendimento hoteleiro é adequado para este terreno, pois ele pode 

estar inserido dentro de uma cidade movimentada, em seu interior, ou em cidade praia 

e para cada tipo de região existe um programa de hotel adequado (ANDRADE. BRITO. 

JORGE, 2007). 

 Quando o terreno já é existente em determinada cidade, sua tipologia varia 

como já mencionado, e para determinar essa tipologia de hotel devem ser analisados 
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alguns fatores. Como o local de inserção trata-se de um terreno próximo a cidade, 

porém em meio a natureza, com a existência de alguns animais que vivem no local, 

possuindo lagos, sendo um local de calmaria. O próprio terreno já envolve toda a 

temática do hotel, sendo ele um Hotel Fazenda, os autores de ‘Hotel planejamento e 

projeto’, sugerem categorias de análise para o enquadramento da tipologia de hotel.  

 Resort ou hotel de lazer; esses se caracterizam por sua localização com grande 

apelo turístico e paisagístico, tendo terreno de grandes dimensões, onde se permita a 

instalação de campo de golfe, hípica, parque aquático, quadra de esportes, etc. O 

local precisa ser de fácil acesso ao aeroporto, e em relação a estradas e rodovias 

precisa ter fácil identificação (ANDRADE. BRITO. JORGE, 2007). 

 Hotel de selva; este fica localizado em meio a floresta ou parque ecológico, com 

grande apelo turístico e paisagístico, terreno com grandes dimensões que permita 

áreas de esportes ao ar livre, parque aquático, etc. Localização em terreno não 

inundável e relativamente protegido contra insetos, o acesso ao empreendimento 

deve ser facilmente encontrado e pode ser feito por meio de rodovias ou hidrovias. O 

Hotel fazenda se enquadra nesses dois critérios de avaliação dados pelo livro, sendo 

ele um empreendimento que levara um pouco das características de cada fator 

analisado (ANDRADE. BRITO. JORGE, 2007).   

 No ano de 2015 com a ideia de melhorar a qualidade do turismo no país, foi 

ajusta as estruturas das categorias de hotéis no Brasil, nessas categorias foi incluindo 

a tipologia de hotel fazenda, onde o ministério do turismo demonstra com pré-

requisitos de classificações para diferentes categorias de hotel fazendo, para que o 

empreendimento tenha esse caráter é necessário que ele seja inserido em ambiente 

rural, que ofereça entretenimento e vivencia de campo. O hotel precisa obedecer às 

categorias de no mínimo uma estrela e no máximo cinco estrelas, o empreendimento 

proposto para o município de Arvorezinha, segundo as classificações recomendadas 

pelo Ministério do Turismo terá no mínimo três estrelas podendo chegar até cinco 

estrelas, tudo vai depender do andamento do projeto e também das pesquisas que se 

demonstraram ao longo da monografia. Abaixo segue demonstrativos de requisitos 

mínimos de três a cinco estrelas para o hotel, segundo Ministério do Turismo 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018). 
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Hotel fazenda considerado pré-requisitos de classificação três estrelas:  

 Serviço de recepção aberto por 12 horas e acessível durante 24 horas 

 Serviço de guarda dos valores dos hóspedes 

 Berço para bebês, a pedido 

 Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, facilidades para aquecimento de 
mamadeiras e comidas, etc) 

 Troca de roupas de cama e banho diariamente 

 Culturas diversas (pomar, horta, flores, etc) 

 Instalações para criação de animais (piscicultura, caprinocultura, bovinocultura, avicultura, etc) 

 Climatização (refrigeração/ventilação/calefação) adequada em 100% das UH 

 Bar 

 Restaurante 

 Serviço de alimentação disponível para café da manhã, almoço e jantar 

 Área de estacionamento 

 Programa de treinamento para empregados 

 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água 

 Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso 
e reciclagem 

 Monitoramento das expectativas e impressões dos hóspedes em relação aos serviços 
ofertados, incluindo pesquisas de opinião, espaço para reclamações e meios para solucioná-
las 

 Medidas permanentes para geração de trabalho e renda para a comunidade local 

 

Hotel fazenda considerado pré-requisitos de classificação quatro estrelas:  

 Serviço de recepção aberto por 24 horas 

 Serviço de guarda dos valores dos hóspedes 

 Berço para bebês, a pedido 

 Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, facilidades para aquecimento de 
mamadeiras e comidas, etc) 

 Serviço de refeições leves e bebidas nos quartos (room service) no período de 12 horas 

 Troca de roupas de cama e banho diariamente 

 Duas amenidades, no mínimo, em 100% das UH 

 Serviço de lavanderia 

 Sala de estar com televisão 

 Televisão em 100% das UH 

 Acesso à internet nas áreas sociais 

 Mesa com cadeira em 100% das UH 

 Instalações para recreação de crianças 

 Piscina 

 Salão de jogos 

 Estrutura esportiva disponível para os hóspedes (por exemplo: campo de futebol, quadra 
poliesportiva, peteca, voleibol, etc) 

 Culturas diversas (pomar, horta, flores, etc) 

 Instalações para criação de animais (piscicultura, caprinocultura, bovinocultura, avicultura, etc) 

 Instalações para beneficiamento de produtos agropecuários 

 Trilhas demarcadas (para caminhada, observação de pássaros, etc) 

 Oferecer serviços típicos (cavalgada, focagem, observação de pássaros, passeios de carroça, 
ciclismo, observação da fauna e flora, participação em colheitas, ordenhas e trato de animais, 
etc) 

 Mini refrigerador em 100% das UH 

 Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 100% das UH 

 Serviço de alimentação disponível para café da manhã, almoço e jantar 

 Serviços diferenciados para crianças (cardápio, sinalização específica, etc) 

 Bar 

 Restaurante 
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 Área de estacionamento 

 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água 

 Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso 
e reciclagem 

 Monitoramento das expectativas e impressões dos hóspedes em relação aos serviços 
ofertados, incluindo pesquisas de opinião, espaço para reclamações e meios para solucioná-
las 

 Programa de treinamento para empregados 

 Medidas permanentes de sensibilização para os hóspedes em relação à sustentabilidade 

 Medidas permanentes para geração de trabalho e renda para a comunidade local 

 Pagamento com cartão de crédito ou de débito  

 

Hotel fazenda considerado pré-requisitos de classificação cinco estrelas:  

 Serviço de recepção aberto por 24 horas 

 Serviço de guarda dos valores dos hóspedes 

 Quatro amenidades, no mínimo, em 100% das UH 

 Berço para bebês, a pedido 

 Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, facilidades para aquecimento de 
mamadeiras e comidas, etc) 

 Serviço de refeições leves e bebidas nos quartos (room service) no período de 12 horas 

 Cama com colchões com dimensões superiores ao padrão nacional 

 Troca de roupas de cama e banho diariamente 

 Secador de cabelo à disposição, sob pedido 

 Serviço de lavanderia 

 Sala de estar com televisão 

 Espaço para leitura 

 Televisão em 100% das UH 

 Acesso à internet nas áreas sociais 

 Mesa com cadeira em 100% das UH 

 Piscina 

 Salão de jogos 

 Salão para eventos 

 Serviço de eventos (departamento especializado, pessoal com dedicação exclusiva) 

 Estrutura esportiva disponível para os hóspedes (por exemplo: campo de futebol, quadra 
poliesportiva, peteca, voleibol, etc) 

 Culturas diversas (pomar, horta, flores, etc) 

 Instalações para criação de animais (piscicultura, caprinocultura, bovinocultura, avicultura, etc) 

 Instalações para beneficiamento de produtos agropecuários 

 Trilhas demarcadas (para caminhada, observação de pássaros, etc) 

 Oferecer serviços típicos (cavalgada, focagem, observação de pássaros, passeios de carroça, 
ciclismo, observação da fauna e flora, participação em colheitas, ordenhas e trato de animais, 
etc) 

 Instalações para recreação de crianças 

 Mini refrigerador em 100% das UH 

 Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 100% das UH 

 Serviço de alimentação disponível para café da manhã, almoço e jantar 

 Preparação de comidas especiais (dietas, comida vegetariana, etc) 

 Bar 

 Restaurante 

 Serviço à la carte no restaurante 

 Área de estacionamento 

 Medidas permanentes para redução do consumo de energia elétrica e de água 

 Medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na redução, reuso 
e reciclagem 
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 Monitoramento das expectativas e impressões dos hóspedes em relação aos serviços 
ofertados, incluindo pesquisas de opinião, espaço para reclamações e meios para solucioná-
las 

 Programa de treinamento para empregados 

 Medidas permanentes de sensibilização para os hóspedes em relação à sustentabilidade 

 Medidas permanentes para geração de trabalho e renda para a comunidade local 

 Pagamento com cartão de crédito ou de débito  

 

 

1.4 Turismo   

  

 Em sua história o turismo ganha atenção e se transforma após segunda Guerra 

Mundial, onde a economia começa a se expandir fazendo com que a renda de amplas 

faixas da população aumente, com isso, os sistemas de comunicação e transporte 

também se modificam, principalmente a chegada do avião a jato para passageiros, 

era a primeira vez na história que se tinha um avião de grande capacidade com longo 

alcance de viagem. O processo de desenvolvimento e globalização da economia 

mundial, ampliou de forma acelerada o setor de lazer e turismo, o qual passou a ser 

o grande promotor de redes hoteleiras. O turismo pega carona a jato e vira atividade 

econômica significativa, mas isso acontece principalmente em países desenvolvidos, 

como na Europa, EUA e Canadá. (ANDRADE. BRITO. JORGE, 2007). 

 Em 1966 o setor de turismo ganha representativa no Brasil com a criação da 

Embratur1, junto a ela é criada a Fungetur2, atuado com incentivos fiscais em 

implantações de hotéis, gerando para a hotelaria brasileira uma nova fase. O 

extraordinário desenvolvimento do turismo com sua diversificação de lazer, negócios, 

congressos, etc; vem criado a necessidade de novos tipos de hotéis, dirigidos aos 

nichos de mercado que vão sendo criados ou reinventados juntamente dos 

preexistentes. (ANDRADE. BRITO. JORGE, 2007). 

 O turismo tende a ser forte aliado no desenvolvimento de um lugar, podendo 

                                            
1EMBRATUR: Instituto Brasileiro de Turismo, é a autarquia especial do Ministério do Turismo 
responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito a promoção, ao 
marketing e ao apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no 
mercado internacional. Trabalha pela geração de desenvolvimento social e econômico para o País, por 
meio da ampliação do fluxo turístico internacional nos destinos nacionais. 
2 FUNGETUR é um instrumento de política de investimentos voltado para a melhoria da infraestrutura 
turística, fornecendo a base para dinamizar a vocação turística das regiões. Seus objetivos são: 
Proporcionar créditos competitivos para os empresários do ramo de turismo; apoiar a infraestrutura 
básica; gerar renda; aumentar a oferta de empregos diretos e indiretos; proporcionar o desenvolvimento 
do turismo.  
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representar melhorias significativas na qualidade de vida, gerando empregos, e 

fazendo a economia do local aumentar. O município de Arvorezinha além de estar 

inserido em duas rotas turísticas importantes, ainda apresenta vários pontos turísticos 

frequentados, como Perau do Facão, Perau de Janeiro, Igreja matriz São João Batista, 

visitas aos ervais pois a cidade é forte produtora de erva-mate, e o próprio parque das 

araucárias que se transforara em hotel fazenda é um dos pontos turísticos 

importantes, porém encontra-se fechado e deteriorado. Levando em consideração a 

importância que o parque já representa para o município, conseguimos aliar as formas 

de turismo ao local, que é fundamental para que o empreendimento funcione gerando 

economia.  

 

 

1.5 Justificativa do tema  

 

 O tema proposto surge do próprio local, um parque com grande potencial para 

o turismo e lazer e que atualmente se encontra fechado e sem manutenção. O local 

fica em uma região de forte turismo, sendo ligada à Rota da Erva-Mate e ao Caminho 

dos Moinhos. O motivo da escolha ficou concreto quando em conversa com o atual 

proprietário foi descoberto o interesse dele de reformar todo o parque em um prazo 

médio de dois anos, sua pretensão é retirar os equipamentos em mal estado e 

conservar o que está em bom, como é o caso de algumas cabanas existentes, o 

proprietário relata que sua prioridade no momento é retirar o restaurante e fazer um 

espaço de festas com gastronomia. 

 O terreno já possui infraestrutura de abastecimento de água, esgoto, rede 

elétrica, além de ter suas próprias fontes de água mineral. O parque das araucárias 

com novo conceito de hotel fazenda, atenderá uma forte demanda de usuários 

potenciais já existentes devido as rotas turísticas do município, e novos usuários que 

se interessam pelas rotas turísticas e não as visitam devido à falta de hotéis 

disponíveis, conforme demonstra Tabela 1. E também atenderá os novos usuários 

que buscam um local aconchegante para desfrutar da natureza, cultura e gastronomia 

típica italiana. O local levará esse visitante para uma experiência única que deixará a 

sensação de querer retornar ao local brevemente. 
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 É importante ressaltar que hoje a cidade em questão não possui hospedagem 

adequada em funcionamento, e as cidades do entorno também ficam devendo nesse 

quesito, depois de vários relatos de moradores e turistas viu-se mais ainda a 

necessidade de um local para hospedagem de turistas. Em forma de mapa 

esquemático (Figura 1), segue um levantamento das cidades pertencentes as rotas 

turísticas e, juntamente com a imagem segue Tabela 01 com quantitativo de hotéis de 

cada município e suas respectivas capacidades.  

 

Figura 1: Mapa esquemático com levantamento das cidades pertencentes a Rota da Erva-
Mate e Caminho dos Moinhos. 

 

Fonte 1: autoral (2018) 

“A Erva-Mate é um produto economicamente importante para a região Alta 
do Vale do Taquari, dela é feito o tradicional chimarrão. 

A Rota da Erva-Mate tem um percurso de aproximadamente 80 quilômetros, 
o turista encontra um conjunto de atrativos turísticos acompanhado de belas 
paisagens naturais emolduradas entre vales e morros. ” (AMTURVALES, 
2018.) 

 

“O Caminho dos Moinhos está localizado na região Alta do Vale do Taquari, 
o passeio mostra ao turista registros da imigração italiana, do começo do 
século passado, por meio de habilidosas construções de madeira. Para as 
famílias colonizadoras, estes Moinhos significavam a conquista de uma vida 
autossustentável, com o pão e a massa como base culinária e econômica. 
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Os Moinhos são raridades em processo de extinção. Obras que na região 
Alta do Vale, resistindo ao tempo, integram um dos maiores conjuntos 
arquitetônicos existentes no Sul do Brasil.’’ (AMTURVALES, 2018.) 

 

Tabela 1:  Levantamento de hotéis dentro das rotas turísticas que passam pelo município de 
Arvorezinha 

Cidades  Rota da 
erva-
mate 

Caminho 
dos 

moinhos 

Quantidade 
de Hotel 

Capacidade 
de 

hospedagem 

Em 
atividade   

Arvorezinha Sim Sim 2 25 pessoas sim 

Ilópolis  Sim Sim --------- --------- --------- 

Anta Gorda Sim Sim 1 30 pessoas sim 

Dr. Ricardo Sim --------- --------- --------- --------- 

Putinga  Sim Sim --------- --------- --------- 

Nova Brescia  Sim --------- --------- --------- --------- 

Coqueiro 
Baixo  

Sim --------- --------- --------- --------- 

Itapuca  Sim --------- --------- --------- --------- 

Relvado  Sim --------- --------- --------- --------- 

Encantado Sim  --------- 3 202 pessoas sim 
Fonte 2: autoral (2018) 

 Através desse levantamento foi possível notar que esta região que possui duas 

rotas de turismo tão importantes, que poderiam movimentar a economia de suas 

cidades não dispõe das acomodações mínimas necessárias. Sendo que os pontos 

turísticos dessas cidades além das rotas especificas são inúmeros, incluindo desde 

construções históricas até cachoeiras cheias de lendas, que despertam a curiosidade 

dos visitantes, que acabam deixando de visitar por não ter onde ficar. 

 Com esse levantamento, o primeiro passo foi aplicar uma pesquisa com 

moradores do município de Arvorezinha, o questionário que consta no Anexo 1, 

abordou questões referentes ao Parque das Araucárias, feitas especificamente para 

moradores locais, no total foram 30 moradores que se dispuseram a responder.  

 A pesquisa inserida no Anexo 1, mostrou uma notória falta de interesse dos 

moradores pelo local, justamente pela falta de manutenção e atrativos, os mesmos 

também notaram que hoje o parque não gera emprego e economia para a 

comunidade, e abraçaram a proposta do novo empreendimento, entendendo que este 

movimentará o turismo do município, que apesar de ter importantes rotas ainda é 

pouco explorado. 

 A pesquisa inserida no Anexo 2, foi concedida através do contato com a 

prefeitura municipal de Arvorezinha, nela foram questionadas algumas dúvidas sobre 

o interesse da prefeitura em relação ao parque, os questionamentos foram feitos atrás 
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de e-mail. O Sr. Prefeito Rogério Fachinetto, relata que o parque das araucárias é um 

ponto de referência importante para o município, e sobre seu interesse no aumento 

da movimentação do turismo atrás do parque, e aderiu totalmente a ideia de trazer um 

hotel fazenda para o Parque das Araucárias, visando os enormes benefícios que o 

local traria para a comunidade local.  

 A atual administração da cidade se disponibiliza para desenvolver parceria com 

o parque o ajudando com a divulgação do local. Quanto aos interesses em fazer uma 

possível parceria de investimentos com a prefeitura, fica dito que não haveria 

possibilidade, pois, a prefeitura acredita que este deva ser um projeto estruturado 

somente pelo proprietário do local. Sendo assim os investimentos serão privados, ou 

seja, feitos pelo proprietário das terras onde está locado o parque.   

 

 

1.6 Objetivo  

  

 Objetiva-se a implantação de um Hotel fazenda, cuja seu local se inserção será 

em um parque existente na cidade de Arvorezinha, denominado Parque das 

Araucárias, onde com o novo empreendimento passará a se chamar Araucária Hotel 

Fazenda. O projeto terá linguagem arquitetônica contemporânea, visando a 

integração do edifício com a paisagem local, proporcionando a infraestrutura 

necessárias integrando hospedagem com atividades de laser. É esperado um público 

de pessoas que queiram usufruir do espaço, movimentando a economia local, 

gerando empregos diretos e indiretos para a cidade, tento em vista que é fundamental 

recuperar a importância que o local tinha em anos passados. 

 

 

2. O LUGAR  

 

 O lugar escolhido para a implantação do projeto fica na cidade de Arvorezinha 

no Rio Grande do Sul. Neste capitulo será abordada com escalas diferentes a 

localização da região, cidade e terreno escolhidos, com demonstrações através de 

mapas, textos, imagens, diagramas e estudos do local.  
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2.1 Região e cidade  

 

 Arvorezinha é uma cidade localizada no alto da serra inserida dentro do Vale 

do Taquari, no estado do Rio grande do Sul. A cidade é considerada a terra da erva 

mate e do melhor chimarrão, o nome do município vem de uma figueira nascida ao 

lado do morro da igreja matriz, cuja era uma pequena arvore gerando o nome ao 

município de Arvorezinha. Além da erva mate a cidade tem alto potencial na produção 

de cerâmica, basalto, agropecuária, além de diferenciados doces caseiros. Possui 

paisagem montanhosa de serra, com diversos passeios em trilha, peraus, etc. 

Habitada por imigrantes italianos, a recepção é vista pelo turista como muito 

acolhedora, sua culinária típica italiana também se destaca.  

 

Figura 2: Mapa Brasil, Rio Grande do Sul, Arvorezinha 

 

Fonte 3: Autoral (2018) 

 

 

2.1.1 Vale do Taquari   

 

 Como mencionado anteriormente, o local escolhido insere-se na Região do 

Vale do Taquari, o vale é comporto por 36 municípios localizados na parte central do 

estado, á cerca de 150Km da cidade capital do estado Porto Alegre. O Vale ocupa 

dentro do estado uma área de 4.826,7 Km², o território do vale ocupa 1,79% da área 

do estado, onde vivem 348.435 pessoas ou 3,11% da população do Ri Grande do Sul 

(FEE/RS 2014). A População do vale é formada por várias etnias, sendo em sua 
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maioria de origem alemã, italiana e açoriana. Por sua localização se tratar de uma 

região central, fica fácil seu acesso a outras regiões do estado.  

 

Figura 3: Mapa municípios que compõem o Vale do Taquari.  

 

Fonte 4: CONECTAMÍDEAS (2018).  

 

 

2.1.2 Município de Arvorezinha    

 

 A cidade escolhida como dito anteriormente fica no estado do Rio Grande do 

Sul, mais precisamente na parte mais alta do Vale do Taquari como visto no mapa 

acima, distante 203 km de Porto Alegre e 87 Km de Lajeado, o município se constitui 

de uma área de 271,643km² (IBGE, 2010), abaixo seguem dados importantes sobre 

o município extraídos do site do da cidade de Arvorezinha. 
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“ POPULAÇÃO - IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010: 

Densidade demográfica: 37,64 hab/km² 

População residente: 10.225 pessoas 

População residente rural: 3.952 pessoas 

População residente urbana: 6.273 pessoas 

 

CULTURA: 

Formação Étnica Predominante: Predominantemente italiana, seguida de 
portuguesa, afro-brasileiros e alemão. 

Arquitetura Predominante: No interior ainda predomina os costumes e a 
arquitetura italiana bem como a gastronomia e o dialeto muito usado pelos 
habitantes com forte sotaque. Na cidade, as construções já obedecem aos 
padrões mais modernos, porém mantem os costumes, o linguajar e a 
gastronomia. 

 

ECONOMIA: 

A economia baseia-se na agricultura de pequenas propriedades, ou seja, 
propriedades de minifúndios. 

Principais culturas: fumo, erva-mate, milho, acácia, eucalipto (para lenha) 
ou silvicultura (reflorestamento das áreas florestais). 

Pecuária: avicultura, bovinocultura e suinocultura. 

Indústria: processo de industrialização de erva-mate; cerâmica; 
industrialização metálica e de móveis. 

Comércio: bem desenvolvido tanto na sede como no interior 

 

ASPECTOS FÍSICOS: 

Relevo: Bastante acentuado com vale e montanhas. Vegetação natural com 
área de cobertura da ordem de 40%, destacando-se Pinheirais, Erva-Mate, e 
Árvores Nativas de várias espécies. Destacam-se os Rios Forqueta e Rio 
Guaporé, sendo que no primeiro existe o Perau de Janeiro e no segundo as 
Cascatas de Pulador. 

Hidrografia: está localizada na Bacia do Jacuí, onde destacam-se dois rios: 
o Forqueta e o Guaporé, localizando-se nos limites do município, além disso, 
existe um grande número de arroios. 

Vegetação: destacam-se a floresta de araucárias e campos limpos, sendo 
que em poucas áreas encontra-se vegetação nativa, destacando-se o 
pinheiro e a erva-mate, pela sua utilidade. 

Clima: O clima da região de Arvorezinha é agradável com temperaturas 
variáveis oscilando entre 18 graus pela manhã e até 30 graus pela parte do 
meio dia e baixando na tardinha na mesma proporção, em tempos de verão. 
Nos meses de inverno o município apresenta temperaturas baixíssimas, 
registrando nos meses de junho e julho principalmente “zero graus”. Salienta-
se a queda de neve pelo menos uma vez por ano e geadas constantes no 
inverno que modificam a paisagem local. ” (RVDIGITAL, 2018) 
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Figura 4: Levantamento de distâncias do município de Arvorezinha em relação a municípios importantes 
para a cidade.  

 

Fonte 5: Autoral (2018) 

 

 

2.1.3 Pontos turísticos de Arvorezinha    

  

 A cidade é rodeada de pontos turísticos encantadores, e diversificados, através 

disso é feito um levantamento dos locais já consolidados como ponto turístico do 

município. É importante ressaltar que como a descendência de Arvorezinha em sua 

maioria é italiana, o município recebe todo ano intercambistas italianos para se 

hospedar nas casas das famílias na cidade. No site da prefeitura da cidade ficam 

consolidados 14 pontos turísticos, dos quais foram escolhidos os mais relevantes para 

este levantamento.  
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Capela São Marcos  

 Localizada a 14 km do município de 

Arvorezinha, na comunidade de Linha 

Quarta Baixa, há mais de 90 anos, 

construída em madeira e até hoje preserva 

sua originalidade, as imagens e altares no 

seu interior foram feitos e esculpidos em 

madeira (RVDIGITAL, 2018). 

 

Perau do facão  

 O perau fica em meio a mata nativa, é 

comporta pelo Arroio Figueirinha que cheio 

de curvas vai descendo os montes de pedra, 

para logo se jogar fundo no perau, sendo um 

com 70 metros de altura e outro de 80 

metros, se esticando num leito de 15 metros 

de largura, e coberto pelo poncho das 

espumas. 

 Esse Perau, é composto por duas 

grandes cachoeiras e dois poços e está 

localizado na comunidade de Barro Preto. 

Entrada de acesso por Fontoura Xavier. E 

um vigoroso patrimônio da região e guarda, 

na sua carne mineral, a força de um símbolo 

de nossas lutas continentais, o facão 

(RVDIGITAL, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte 6: Prefeitura Arvorezinha (2018) 

Fonte 7: Prefeitura Arvorezinha (2018) 
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Perau de Janeiro 

Chamado por este nome pois no mês 

de janeiro fica coberto de musgos 

brancos, além das cachoeiras 

encontradas ainda temos um paredão 

chamado de Perau com 207 metros de 

altura, e trilhas ecológicas para quem 

gosta de aventura. Fica a 19 km do cen 

-tro de Arvorezinha, localizado de Linha 

Torres Gonçalves. O local é o habitat do 

anfíbio conhecido como sapo-de-

barriga-vermelha, o anfíbio mede 

menos de cinco centímetros, e cabe na 

palma da mão. Uma espécie 

descoberta recentemente pelos 

pesquisadores, e que corre risco de 

extinção (RVDIGITAL, 2018). 

 

Moinho Fachinetto 

Construído nos anos de 1940 com sua 

bela arquitetura colonial, o moinho era 

movido com motor a lenha, chamado 

locomove, semelhante a uma pequena 

locomotiva ferroviária, no ano de 1999 

as atividades do moinho foram 

encerradas. No ano de 2007, Claudir 

Fachinetto adquire o moinho, recupera 

sua edificação e engrenagens e 

começa a produzir a farinha “Vó Gentília”, em homenagem a sua avó. Junto ao Moinho 

Fachinetto é criado um centro cultural com o intuito de preservar sua memória e 

incrementar o desenvolvimento da região, no ano seguinte o Moinho Fachinetto é 

incluído no projeto Caminho dos Moinhos (REGIÃO DOS VALES, 2018). 

Fonte 9: Prefeitura Arvorezinha (2018) 

Fonte 8: Prefeitura Arvorezinha (2018) 

Fonte 10: Prefeitura Arvorezinha (2018) 
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Moinho Costaman 

Esse moinho, patrimônio da região está 

situado a 14 Km do Centro de Arvorezinha na 

comunidade de Linha Quarta Baixa, com sua 

construção iniciada em 1947, foi construído 

para moagem de farinha de milho e trigo. O 

moinho encerra suas atividades em 1979, no 

ano de 2001 é feita a primeira reunião com a 

comunidade, junto à capela de São Marcos 

para tratar da restauração do moinho, em 

2008 o moinho Castaman é incluído no 

Caminho dos Moinhos (REGIÃO DOS 

VALES, 2018). 

 

Museu da Cerâmica 

 Inaugurado no dia 09 de dezembro de 

2003 e decretado de utilidade pública em 08 

de abril de 2004. Um espaço singelo que traz 

em sua Exposição Permanente fotos e 

maquinários que retratam a história da 

Indústria de Cerâmica Vermelha “Fachinetto” 

desde sua constituição em 1955. Além da 

Exposição Permanente, à comunidade pode 

apreciar Exposições Itinerantes, Palestras e Rodas de Conversa, nos períodos em 

que o Museu engaja-se nas atividades propostas pelo Sistema Estadual de Museus e 

Instituto Brasileiro de Museus dos quais faz parte (CERÂMICA FACHINETTO, 2018). 

 Além dos pontos turísticos demonstrados nas imagens acima com um breve 

contexto histórico, Arvorezinha ainda possui visitações aos ervais, a produção de 

ladrilho e degustação da culinária local. O próprio tema, programa e terreno desta 

pesquisa também é considerado ponto turístico da cidade, e ele vem sendo mostrado 

em todo desenvolver da pesquisa, por isso é importante relatar sua impotência aqui 

como ponto turístico.  

 

Fonte 11: Prefeitura Arvorezinha (2018) 

Fonte 12: Prefeitura Arvorezinha (2018) 
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2.2 Apresentação do terreno 

 

 O terreno escolhido pertente ao município de Arvorezinha como já mencionado, 

e tem ligação com a RS 332, localizando-se próximo aos pontos turísticos visitados 

dentro da Rota da Erva Mate e do Caminho dos Moinhos, distante 3Km do centro da 

cidade. O terreno e seu entorno é composto por arvores do tipo araucárias, erva mate 

e outras vegetações, por se tratar de um espaço considerado ponto turístico pelo 

município já com infraestrutura disponibilizada, o parque que ali existe fica dividido 

parte dentro do perímetro urbano e parte em rural. Por se tratar de uma área de terra 

próxima a cidade e a RS, os acessos ao parque são percebidos facilmente pelos 

turistas.  

  

Figura 5: Mapa Vias de acesso 

 

Fonte 13: autoral (2018) 

 Na Figura 5 vemos em laranja a demarcação da localização do terreno, a linha 

em cor preta de maior espessura demarca a RS 332, a qual liga o município com as 

demais cidades, como Soledade, Lajeado e Porto alegre. O tracejado roxo mostra a 

direção sentido centro da cidade de arvorezinha, e em seguida o tracejado preto 

demonstra a ligação do terreno para com a cidade e as demais localidades. As 

marcações com círculos cinzas são os 3 trevos de acesso à entrada da cidade, os 
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dois localizados nas extremidades do mapa são de acesso principal a cidade, e o 

central pode ser considerado um acesso secundário.  

 Na Figura 6, é perceptível a inserção do parque em relação com cidade, a 

distância de 3Km do centro já mencionada é notada atrás desse mapa com mais 

facilidade, também é possível notar que o terreno fica próximo ao museu da cerâmica 

e moinho Fachinetto, sendo eles dois pontos turísticos próximos importantes.   

 

Figura 6: Mapa Localização terreno 

 

Fonte 14: autoral (2018) 

 

 

2.3 Análises do terreno   

 

 Com seu entorno imediato coberto vegetação nativa e algumas casas terras, o 

Parque das Araucárias, recebe esse nome devido a quantidade de araucárias 

encontradas no local e em seus arredores, essa espécie de arvore produz a semente 

conhecida como pinhão, comida típica gaúcha. A Estrada Linha Gramado é a única 

via de acesso ao parque, sendo também a de maior fluxo, e a principal, esta é 

pavimentada de bloco de concreto intertravado até a entrada principal do parque. O 

Terreno de geometria irregular, por se tratar de um parque possui 125.000m² ou 12,5 

hectares, a maior parte de sua área é comporta por mata nativa, entremeio a mata 
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córregos e nascentes de água vão aparecendo, os espaços sem vegetação possuem 

edificações, por sua vez algumas delas se encontram inseridas dentro da mata.   

 

Figura 7: Mapeamento de dimensões e informações do terreno 

 

Fonte 15: autoral (2018) 

 Com o levantamento visto na Figura 7, é entendido que só existe uma estrada 

de acesso a gleba, e nesta se encontra a testada maior do terreno. Com as cotas 

métricas levantadas é entendida sua geometria irregular, por se tratar de um parque 

existem edificações do tipo cabanas, e infraestrutura como iluminação, abastecimento 

de água, e saída de esgoto, distribuídas em todo parque. Dentro deste, existe uma 

estrada sem pavimentação, que faz todo o contorno em volta do parque exceto em 

áreas com mata nativa, além da mata a gleba é composta por uma série de araucárias 

preservadas que dão origem ao nome do Parque. O maior lago existente no local é 

artificial, ele foi construído pois por ali seguia livremente o córrego que passa por todo 

o parque, o lago foi escavado e suas bordas muradas por pedras de basalto, uma 

espécie como se fosse um muro ao redor do lago, há mais de 10 anos em sua 

inauguração a margem do lago voltada para dentro da gleba tinha uma borda de 

menor profundidade rodeada por areia como visto na Figura 8, pois a intenção do lago 

era ser uma espécie de prainha.   
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Figura 8: Imagem dos anos entre 2003 e 2006, época de inauguração do parque, lago artificial com 
ideia praia. Aos fundos da imagem pequenos quiosques, que hoje se encontram fechados por tabuas 
de madeira 

 

Fonte 16: rvdigital (2018) 

  A topografia do parque é acentuada, porem este levantamento pertence ao 

ano de 2001, o proprietário do local informou que foram feitas alterações na topografia 

do terreno na área junto ao lago, a qual encontra-se nos dias de hoje com menos 

desnível em relação ao levantamento do mapa apresentado na Figura 9, pois este 

levantamento foi feito para que se desse início ao projeto do Parque das Araucárias.  

 

Figura 9: Mapa levantamento topográfico do ano de 2001. 
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Fonte 17: Proprietario Valdacir Bresciani (2018) 

 Analisando o levantamento de condicionantes climáticos na Figura 10, 

percebemos que o sol nasce aos fundos da gleba onde possui mais mata nativa 

fechada, e se põe na parte frontal do terreno, onde está localizado o lago fazendo com 

que o local tenha vista privilegiada do pôr do sol. 

 
Figura 10: Condicionantes climáticos 

 

Fonte 18: autoral (2018) 

 

 

2.4 Análise fotográfica do terreno   

 

 Para seguir com a proposta foi necessário um levantamento fotográfico 

detalhado de todo o parque, nesta primeira parte do levantamento será demonstrado 
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o local como um todo, para que assim se consiga entender toda a estrutura 

encontrada. Com isto foi criado um mapa esquemático, visto na Figura 7, este 

direciona os visuais registrados nas imagens, para melhor compreensão do todo. 

 

Figura 7: Mapa levantamento fotográfico 

 

Fonte 19: autoral (2018) 

 

Figura 8: FOTO 01 E 02 

   

Fonte 20: autoral (2018) 
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Figura 9: FOTO 03 E 04 

   
Fonte 21: autoral (2018) 

Figura 10: FOTO 05 E 06 

   
Fonte 22: autoral (2018) 

Figura 11: FOTO 07 E 08 

   

Fonte 23: autoral (2018) 
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Figura 12: FOTO 09 E 10 

   
Fonte 24: autoral (2018) 

Figura 13: FOTO 11 E 12 

   
Fonte 25: autoral (2018) 

Figura 14: FOTO 13 E 14 

   

Fonte 26: autoral (2018) 
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Figura 15: FOTO 15 E 16 

   
Fonte 27: autoral (2018) 

Figura 16: FOTO 17 E 18 

   
Fonte 28: autoral (2018) 

 

Figura 17: FOTO 19 E 20 

   

Fonte 29: autoral (2018) 
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Figura 18: FOTO 21 E 22 

   
Fonte 30: autoral (2018) 

Figura 19: FOTO 23 E 24 

   
Fonte 31: autoral (2018) 

Figura 20: FOTO 25 E 26 

  

Fonte 32: autoral (2018) 

 

 

2.5 Análise fotográfica do terreno: manter x demolir    

 

 Na a segunda parte do levantamento fotográfico, será apresentado o parque 

com sua estrutura pré-existente identificando o que manter e o que demolir. O parque 

possui mais de 10 anos, e suas edificações são todas em madeira natural, devido à 
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falta de público no local, as manutenções foram sendo deixadas de lado, pois sem 

público visitando o custo das manutenções começa a ser de alto investimento, este 

fator gerou as edificações diversas patologias como mofo, goteiras, desgaste da 

madeira deixando a estrutura instável, estruturas quebradas como vidros telhas e 

portas, etc. Por se tratar de edificações em sua maioria introduzidas em meio a mata 

nativa, estas ficam expostas a umidade diariamente, com isso o parque foi perdendo 

seu valor para turistas e moradores locais deixando de ser frequentado, até que 

levasse o proprietário a decidir fechar o local.  

 Na Figura 21, temos a locação das pré-existências e a marcação do que será 

retirado e mantido, o material retirado será aproveitado da melhor maneira quando 

possivel para o empreendimento futuro, sendo que o atual proprietário do parque tem 

a intenção de repaginar todos os 12 hectares de terra, para que ele possa virar um 

atrativo turístico de forte potencial como era vista a 10 anos atrás.  

Figura 21: Levantamento Manter x Demolir 
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Figura 22: Edificação mantida 01 

 

Fonte 33: autoral (2018) 

 

 A Figura 22, mostra a primeira cabana a ser mantida, que se localiza aos fundos 

do parque, e fica em meio a mata nativa. Segundo o proprietário do parque está 

cabana pequena foi construída em meio a mata na intenção de ser um espaço 

destinado a oração, com característica de uma capela em madeira roliça, ela será 

mantida juntamente de seu propósito religioso pois uma característica da população 

residente na cidade de Árvorezinha é sua devoção religiosa. Antes de chegar a 

cabana passamos por um pequeno coberto de madeira chamado de quiosque, o qual 

será mantido pois junto dele ainda existe uma pequena ponte de madeira, feita acima 

do córrego a qual dá o acesso a essa capela. 

 

Figura 23: Edificação mantida 02 

 

Fonte 34: autoral (2018) 

 Com localização também fundos do parque, a segunda cabana a ser mantida 

vista na Figura 23, está implantada em meio a tranquilidade da mata nativa, sua 

fachada frontal fica voltada para um espaço de pátio aberto, construída em tijolos 

cerâmicos e madeira natural no intuito hospedar turistas, hoje em dia, seu uso é 

destinado ao caseiro do parque, onde ele pode usar caso precise passar a noite no 
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local. Ela será mantida pois segue as mesmas características arquitetônicas da capela 

e está em bom estado de conservação, apesar de precisar de reformas em seu 

telhado o qual leva vazamentos para seu interior. 

 

Figura 24: Edificação a demolir 03 

 

Fonte 35: autoral (2018) 

 A edificação na Figura 24, era utilizada como um quiosque/bar com fins 

comerciais, onde em seus fundos existe uma quadra de areia que inicialmente foi 

projetada para laser e possíveis campeonatos de esportes, dessa forma o quiosque 

era usado para venda de bebidas e comidas. Como sua construção foi feita junto as 

cabanas quando o parque foi inaugurado, sua arquitetura as acompanha, sendo 

completamente de madeira, atualmente encontra-se fechado e na visita de campo 

haviam alguns materiais de uso agrícola em frente a sua área, o que nos leva a ver 

que seu uso hoje é como um depósito também já que o parque possui uma grande 

área e seria longe migrar de um deposito até a área de trabalho. A edificação encontra-

se abandonada e com bastante mofo, em sua área frontal foi feito um típico puxadinho, 

o que desqualificou totalmente a edificação, sua qualidade paisagística e estrutural 

compromete o local, devido a isso a edificação será demolida.  

 

Figura 25: Edificação a demolir 04 

 

Fonte 36: autoral (2018) 
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 Na Figura 25, temos a implantação de banheiros, são duas unidades masculino 

e outro é feminino e cada um deles contem chuveiro, vaso sanitário e bancada simples 

para lavar as mãos. A construção se encontra aberta, porém sem uso, pois suas 

instalações de saída de esgoto estão entupidas. A ideia de ter edificado banheiros em 

um local mais distante do parque é boa, porém a má conservação fez sua reforma não 

ser viável para o novo empreendimento, além disso sua localização visual ruim, pois 

todos os visitantes que passam pela estrada de chão que hoje é a principal do parque, 

veja primeiramente os sanitários antes mesmo das cabanas, trazendo uma sensação 

desagradável ao espaço.  

 

Figura 26: Edificação manter 05 

 

Fonte 37: autoral (2018) 

 A terceira cabana a ser mantida, também direcionada aos fundos do parque, e 

implantada em meio a mata nativa, possui sua frente voltada para gramado aberto 

com algumas arvores nativas. Construída para hospedar visitantes, esta edificação 

por sua vez é a única em bom estado de uso, nos dias de hoje encontra-se fechada, 

mas sua conservação está em bom estado, apesar de possui algumas patologias que 

precisaram de reforma. Foi escolhida junto ao conjunto das edificações a serem 

mantidas pois todas estas seguem um padrão em sua arquitetura construtiva, 

mantendo preservada a história do Parque das Araucárias que recebera novo 

empreendimento, mas não perderá sua essência inicial, pois estas edificações foram 

construídas para a inauguração do parque a mais de 10 anos atrás.  
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Figura 27: Edificação a demolir 06 

 

Fonte 38: autoral (2018) 

 Esta edificação demonstrada na Figura 27, por sua fica localizada atrás da 

cabana citada anteriormente. Se trata de um galpão de depósito de materiais, usada 

como garagem quando o parque estava em atividade, no dia da visita em campo para 

análise das edificações este possuía em seu interior material de uso para manutenção 

do parque, como maquinas roçadeiras, cortador de grama, venenos, e alguns tipos de 

ração de animal, já que pelo parque vivem soltas ovelhas, galinhas, patos, etc. O uso 

de um deposito adequado para esse tipo de material é necessário e ideal para o novo 

empreendimento, já que o local se trata de um parque porem deve ser feito de maneira 

correta, sem ficar exposto da maneira que se encontra no dias atuais. Este galpão 

possui uma parede de alvenaria e o restante é todo em madeira, a qual está 

degradada fazendo com que não haja sentido manter o deposito desta maneira, 

portanto ele faz parte do grupo de demolir. 
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Figura 28: Edificação á demolir 07 

 

Fonte 39: autoral (2018) 

 Entremeio a mata nativa surge uma edificação, Figura 07, inicialmente na 

inauguração do parque, esta era apenas um laje de concreto com duas ou três 

churrasqueiras distribuídas e mesas em tábuas de madeira em seu centro, seu acesso 

se faz por meio as arvores, não possuindo acesso de carro ou trilhas abertas. Com o 

passar do tempo sobras de madeira pintadas de branco foram utilizadas para seu 

fechamento parcial, para que este fosse feito da maneira mais econômica possível, a 

típica edificação vista como puxadinho. Sua qualidade visual é péssima e seu material 

de execução também, não faz sentido manter algo em meio a mata sem acessos. Por 

esses diversos fatores a edificação pertence ao grupo de demolir. 

 

Figura 29: Edificação a demolir 08 

 

Fonte 40: autoral (2018) 

 A cabana na Figura 29, foi uma edificação construída posteriormente a 

inauguração do parque, a intenção dela era ser a casa do caseiro do parque, em 

temporadas de mais fluxo de visitantes, que seria no verão. Porém sua construção foi 

feita precariamente sem projeto ou qualquer tipo de assistência, tornando a cabana 

um elemento entranho em meio as pré-existências. A materialidade da cabana é 
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madeira de pouca qualidade, e não se encontra em boas condições, seu telhado de 

telha tipo braselit possui goteiras o que prejudicou a edificação, com bolores de mofo 

e umidade. Sua qualidade paisagística e arquitetônica é bem ruim, o que torna inviável 

e desinteressante o restauro para o novo empreendimento. 

 

Figura 30: Edificação a demolir 09 

 

Fonte 41: autoral (2018) 

 No projeto inicial do parque o espaço foi projetado voltado para o lago artificial 

para servir como restaurante, Figura 30, sua construção é em alvenaria somente onde 

existe a parte da cozinha e banheiros, sendo o restante em madeira rustica e vidro, 

as aberturas se deterioram com o tempo, e os espaços vazios foram cobertos por 

tábuas de madeira, como nota-se na Figura 30. O restaurante possui uma cozinha de 

pouco tamanho, esta é composta por uma bancada de cozinha tradicional residencial, 

com geladeira do tipo residencial e algumas bancadas, nada que existente na cozinha 

poderia ser liberado pela vigilância sanitária, pois ela não possui caráter de cozinha 

industrial como pedem as normas. O proprietário relatou que várias pessoas 

procuravam/procuram o espaço para locação de festas infantis, formaturas e 

casamentos, e por existir uma frequência nesses pedidos acabava locando o espaço 

somente para pessoas conhecidas, mas que as comidas oferecidas nessas festas não 

eram preparadas no local, tudo vinha porto, sendo a cozinha usada somente de 

despensa de alimentos antes de serem servidos. O prioritário também relata que a 

cerca de um ano atrás encerrou qualquer tipo de atividade que poderia ser realizada 

no local, apesar de ainda receber pedidos de locação.  
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Figura 31: Edificação a demolir 09 

 

Fonte 42: autoral (2018) 

 Como vemos nas imagens presentes na Figura 31, abaixo do restaurante o 

proprietário relata que acabou deixando que virasse moradia para os animais que 

vivem no parque, as galinhas acabaram fazendo dali sua casa, já que o parque não 

possui um espaço especifico para elas, durante a visita foi visto os filhotes de ovelha 

se deitando em baixo do restaurante para repouso. Também é notado pelo 

levantamento fotográfico a degradação do restaurante causada pela falta de 

manutenção, o proprietário relata que seus planos para daqui 2 anos, é começar a 

construir outro tipo de edificação neste mesmo local onde existe o restaurante, afinal 

ele fica voltado para o lago usufruindo do melhor visual do parque. Devido a essa série 

de informações e observações da construção, ela será demolida, para que o novo 

empreendimento posso ser implantado e usufrua desse visual.   

 

Figura 32: Edificação a demolir 10 

 

Fonte 43: autoral (2018) 

 O Parque dispõe de uma piscina, conforme demonstrado na Figura 32, com um 

formato semelhante à de um caracol, ela é toda feita em concreto, seu revestimento 

interno é somente com pintura. A piscina ocupa espaço junto a logo artificial do 
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parque, ou seja, o que divide o lago e a piscina seria o concreto com o qual a piscina 

foi feita, o proprietário não sabe me relatar ao certo como foi feita a proteção do 

concreto que separa o lago da piscina. Sem manutenção, o passar do tempo 

ocasionou vários problemas de fissuras na estrutura, fazendo com o a água do lago e 

da piscina se encontrassem, gerando diversas infiltrações. Para que a piscina voltasse 

a funcionar como tal, seriam necessárias várias reformas resultando em gastos 

elevados, não trazendo nenhum custo benefício ao proprietário, afinal o parque está 

desativado, devido a isso ele a transformou juntamente com o lago em seu açude para 

criação de peixes. Por estes motivos, a piscina será demolida, fazendo com que todo 

seu espaço seja ocupado para dar continuidade ao lago, já que ele é artificial. 

 

Figura 33: Edificação a demolir 11 

 

Fonte 44: autoral (2018) 

 Na Figura 33, a direita vemos as mesmas edificações quando inaugurado o 

parque, de porte pequeno com concreto ao chão e muretas baixas em sua volta, 

coberta por telhas cerâmicas, era utilizada para quiosque para almoços de turistas 

aos domingos. Na mesma Figura 33 a esquerda vemos a mesma edificação nos dias 

de hoje fechada por paredes em tabuas de madeira, esta modificação foi feita no 

intuito do local servir como um quarto aos visitantes. Não passando por manutenção 

a madeira encontra-se inchada e desgastada, seu interior é repleto de sujeita e a 

aparência imediata é de abandono, devido a essas constatações os três 

quiosques/quartos serão demolidos.  
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Figura 34: Edificação a demolir 12 

 

Fonte 45: autoral (2018) 

 Esta pequena edificação, com espaço para uma pessoa sentada e uma 

pequena mesa de atendimento vista na Figura34, é usada como pórtico de entrada 

principal do parque, esta será demolida e no espaço será feito o novo pórtico de 

entrada com portaria do projeto proposto, pois como percebido na imagem seu estado 

de conservação é ruim, e sua qualidade paisagística também.  

 

 

2.6 Justificativa do local escolhido  

 

 O tema proposto surge do próprio local, um parque com grande potencial para 

o turismo e lazer e que atualmente se encontra fechado e sem manutenção. O local 

fica em uma região de forte turismo, sendo ligada à Rota da Erva-Mate e ao Caminho 

dos Moinhos. O motivo da escolha ficou concreto quando em conversa com o atual 

proprietário foi descoberto o interesse dele de reformar todo o parque em um prazo 

médio de dois anos, sua pretensão é retirar os equipamentos em mal estado e 

conservar o que está em bom, como é o caso de algumas cabanas existentes, uma 

de suas necessidades do momento é retirar o restaurante e fazer um espaço de festas 

com gastronomia. 

 Desta forma a requalificação do local foi avaliada em diversos aspectos no 

desenvolver dessa pesquisa, como por exemplo a conexão entre terreno e a cidade, 

e se seu potencial ainda era reconhecido pelos moradores locais. Arvorezinha sendo 

uma cidade do interior do estado, tem características de pacata, o que nos proporciona 

contato direto com a natureza. A infraestrutura existente no terreno também foi levada 

em consideração, já que este já possui abastecimento de água, esgoto, rede elétrica, 

além de ter suas próprias fontes de água mineral. O conceito do empreendimento 
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hotel fazendo proposto, atenderá uma forte demanda de usuários potenciais que 

visitam o município em busca de aconchego e contato com a natureza, cultura e 

gastronomia típica italiana. O local levará esse visitante para uma experiência única 

que deixará a sensação de querer retornar ao local brevemente. 

 

 

3. CONDICIONANTES LEGAIS DO LOCAL ESCOLHIDO  

 

 Neste capítulo será abordada as condicionantes legais pertinentes ao tema 

proposto, feito através de consultas realizadas no Plano Diretor da Cidade de 

Arvorezinha, Código de edificações, ABNT e Plano de Prevenção Contra Incêndio, 

obtivendo o melhor dimensionamento e adequação do programa, que seguirá as 

normas e leis vigentes relativos ao terreno. 

 

 

3.1 Plano Diretor 

 

 O Plano Diretor de Arvorezinha (1994) tem como objetivo promover o 

desenvolvimento da cidade mediante o planejamento para um crescimento ordenado 

da cidade. Ele compreende regulamentos que visam integrar o município nos múltiplos 

processos de desenvolvimento regional.  

 A área onde se encontra o Parque da Araucárias está localizada em parte na 

Zona Comercial 2 (ZC2), e parte em área rural, como demonstra anteriormente na 

Figura 7, no Plano Diretor da cidade não constam normas para área rural, devido a 

este fator será considerado que sua área está na ZC2, sendo assim a Zona em 

questão permite edificações de comércio e serviço, hotéis, bares/restaurantes, 

equipamentos esportivos e culturais, postos de gasolina, isso fica mais claro na Tabela 

2. 

 

Tabela 2: Zona Urbanistica de retirada do Plano Diretor de Arvorezinha, para a localidade do terreno 

ZONA  USO  IA TO ALTURA  RECUOS    

Zona 
comercial 2 
(ZC2)  

* Comércio 
* Serviço 
*Transportadores  
*Hoteis  

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

3/4 

 
 
 
 

30 metros  
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*Bares e 
restaurantes  
*Casa de diversões  
*Equip. esportivos  
* Postos de 
Gasolina  
* Equip. Culturais  

4 metos 
para lote 

mínimo de 
360m² 

Fonte 46: Plano Diretor (1994) 

 

 

3.2 Código de edificações e demais normas pertinentes 

 

 Segundo o código de Obras de Arvorezinha, os projetos devem seguir algumas 

diretrizes, dentre elas foram selecionadas as que condizem ao empreendimento 

proposto, pois o código da cidade não traz especificações voltadas a 

empreendimentos hoteleiros, suas normas são direcionadas para residências e alguns 

tipos de prestação de serviço, dito isso será considerado do código as diretrizes 

pertinentes a instalações gerais, contida no Capitulo IV, está traz informações como 

as de  instalações hidro sanitárias, elétricas, incêndio, etc. 

 Também serão levadas em consideração as normas universais de 

acessibilidade descritas da NBR 9050, assim como as normas de prevenção contra 

incêndio descritas na NBR 9077.  

 

 

4. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA  

 

 O programa terá ambientes que contemplam o objetivo do projeto, trazendo 

hospedagem, serviços de restaurante com a gastronomia típica italiana, e um espaço 

para eventos, com áreas de lazer que fazem o contato próximo da natureza com o 

hospede que foge do caos urbano e da rotina.  

 Além disso o programa oferecerá atividades ao ar livre como cavalgadas e 

trilhas, e para que os hospedes desfrutarem do espaço hoteleiro terão à sua 

disposição sala de jogos, salas de estar, piscina com saunas e hidromassagem, e um 

café com bar, além de algumas lojas, ainda terão salas multiusos.  
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 Para isso os espaços serão voltados para o lago existente que será 

reestruturado, proporcionando contato visual, conforto, aconchego, gerando uma 

experiência única e positiva para os visitantes. 

 

 

4.1 Programa de necessidades  

 

 O projeto proposto será explicado em setores, seu conceito levara em conta as 

especificações do Ministério do turismo para obter resultados padronizados na área 

de hotelaria, assim como conceitos contemporâneos e tecnológicos em sua 

concepção. Para iniciar a organização dos setores, foi desenvolvido fluxograma como 

visto na Figura 35, e a partir dele cada setor proposto pode ser organizado de acordo 

com suas necessidades.   

 

Figura 35: Organograma Funcional Araucária Hotel Fazenda 

 

Fonte 47: autoral (2018) 

 Com o organograma (Figura 35) foi possível complementar cada setor 

implantado para o projeto de acordo com suas necessidades. O Setor Hoteleiro 

detalhado na Tabela 3, conta com ambientes destinados ao acesso e recepção dos 
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hospedes ao estabelecimento, e com espaços de uso exclusivo de funcionários do 

hotel fazenda. 

Tabela 3: SETOR HOTELEIRO 

AMBIENTE QUANTIDADE METROS² TOTAL 

Acesso frontal de 
veículos 1 uni. 35 m² 

 
35 m² 

Foyer/saguão 1 uni. 70 m² 70 m² 

Recepção 1 uni. 30 m² 30 m² 

Bar/café 1 uni. 90 m² 90 m² 

Sala de computadores 3 estações 30 m² 30 m² 

Sala de reunião 2 uni. 12 m² 12 m² 

Auditório 80 pessoas 50 m² 50 m² 

Lojas 2 uni. 12m² 24 m² 

Banheiros fem/masc 20 uni. 4 m² 80 m² 

Sala de jogos  15 pessoas 25 m² 25 m² 

Administração  1 uni. 20 m² 20 m² 

Espaço funcionários  1 uni. 30 m² 30 m² 

Sala de bagagens  1 uni. 12 m² 12 m² 

Lavanderia  1 uni. 35 m² 35 m² 
Fonte 48: autoral (2018) 

 

 Na Tabela 4, fica distribuído o Setor Tipo, destinado ao andar tipo da 

edificação, esta conta com os ambientes de quartos/apartamentos do hotel, assim 

como depósitos que necessitam ficar próximos aos quartos e banheiros de uso 

coletivo caso necessário.  

Tabela 4: SETOR TIPO 

AMBIENTE QUANTIDADE METROS² TOTAL 

Suítes  16 uni. 20 m² 320 m² 

Suítes máster  8 uni. 35 m² 280 m² 

Depósito de roupas 1 uni. 10 m² 10 m² 

Depósito limpeza 1 uni. 10 m² 10 m² 

Banheiros fem/masc 2 uni. 4 m² 8 m² 
Fonte 49: autoral (2018) 

 

 Setor de Gastronomia e Eventos visto na Tabela 5, será disponibilizado tanto 

para o hotel quando para receber possíveis eventos terceiros ao hotel, como por 

exemplo de empresas da região ou festas de aniversário, workshops, etc. Pois hoje o 

espaço é muito procurado para esse tipo de atividade, porém elas não ocorrem devido 

à falta de estrutura do local, devido a isso o hotel fazenda busca pensar nessa 

necessidade existente para supri-la.  
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Tabela 5: SETOR GASTRONÔNIMO E DE EVENTOS 

AMBIENTE QUANTIDADE METROS² TOTAL 

Restaurante de 
eventos 200 pessoas 200 m² 

 
200 m² 

Cozinha 1 fria e 1 quente   

Salão de eventos 200 pessoas 100 m² 100 m² 

Banheiros fem/masc 20 uni. 4 m² 80 m² 

Depósitos 3 uni. 10 m² 30 m² 

Doca carga e 
descarga 1 uni. 4 m² 

  
4 m² 

Fonte 50: autoral (2018) 

 

 O Setor de Lazer, Tabela 6, traz um demonstrativo de todas a atividades que 

serão oferecidas pelo do Hotel Fazenda, estas atividades serão todas realizadas ao 

ar livre, para trazer ao visitante contato direto com a natureza, e o descanso tão 

buscado pelo turista que frequenta o espaço, além de poder ser visitado pelos 

moradores da cidade.  

Tabela 6: SETOR DE LAZER 

AMBIENTE QUANTIDADE METROS² TOTAL 

Espaço equestre 1 uni.   

Mini fazenda 1 uni.   

Piscina 2 uni.   

Sauna 15 pessoas   

Hidromassagem 15 pessoas   

Trilha    

Quadras esporte 2 uni.   

Academia 1 uni.   
Fonte 51: autoral (2018) 

 Para o setor de transposte, Tabela 7, fica distribuído as áreas de 

estacionamentos cobertos e descobertos, assim como espaços para pequenos 

ônibus. 

Tabela 7: SETOR DE TRANSPORTE 

AMBIENTE QUANTIDADE METROS² TOTAL 

Estacionamento 
coberto 30 vagas 10,40 m² 

 
310,2 m² 

Estacionamento aberto 220 vagas 10,40 m² 
 

2288 m² 

Vans 5 vagas 18 m² 90 m² 
Fonte 52: autoral (2018) 
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5. REFERENCIAS ARQUITETÔNICAS  

 

 Neste capitulo serão levantadas referencias arquitetônicas com o objetivo de 

analisar projetos de excelência que sirvam como base de estudo de localização, 

dimensionamento, estratégias, materialidade, e permeabilidade que possam auxiliar 

a concepção do Hotel Fazenda á ser proposto.   

  

 

5.1. Referência arquitetônica: Hotel Fasano Boa Vista  

 

Dados do projeto: 

Arquiteto: Isay Weinfeld 

Localização: Porto Feliz, São Paulo 

Área: não encontrado  

Ano do projeto: não encontrado 

Fonte: Fasano (2018) 

 

 O Hotel Fasano Boa Vista integra a excelência da marca Fasano com o conforto 
e despretensão da vida do campo. O hotel recebe seus hóspedes em clima de 
tranquilidade e aconchego imerso num ambiente de madeira e verde. Um dos pontos 
principais é sua varanda com vista deslumbrante para um dos lagos da Fazenda Boa 
Vista onde o pôr do sol é o espetáculo que rende bons momentos entre família e 
amigos (FASANO, 2018). 
 O projeto é composto por 39 apartamentos, entre eles 12 suítes com vista 
privilegiada através de uma estrutura de vidro que vai do piso ao teto. As varandas 
dos quartos do andar térreo, por sua vez, contam com uma saída direta para os 
jardins, num verdadeiro convite a um passeio. O Espaço disponibiliza de infraestrutura 
impecável com equipamentos como quadras de tênis, campo de golfe desenhado por 
Arnold Palmer e Randall Thompson, a fazendinha, o kidsclub, o centro equestre e um 
heliporto com seis helipads e um longe, tudo para a disposição dos hóspedes, toda 
essa infraestrutura é disponibilizada Pela Fazenda Boa Vista, local de inserção deste 
hotel da rede Fasano. A piscina com bar é um dos espaços de lazer mais procurados 
tanto por hóspedes e moradores (FASANO, 2018). 
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Figura 36: Vista externa das varandas das suítes, as superiores com vista para o céu e inferiores com saida direta 
ao jardim. 

 

Fonte 53: fasano (2018) 

Figura 37: Vista externa de todo Hotel Fasano Boa Vista 

 

Fonte 54: fasano (2018) 

 O referencial não possui plantas encontradas, mas foi escolhido devido a sua 

proximidade com o que será proposto para o programa do Araucária Hotel Fazenda, 

pelo fato do tema do hotel ser em uma fazenda também. Em sua arquitetura moderna 

são usados materiais brutos como pedra e madeira, fazendo com que o projeto se 

integre junto a natureza, sua orientação de implantação junto ao lago será referência 

para o Araucária hotel fazenda. 

 

Figura 38: Imagens internas do hotel, demonstrando a materialidade e integração dos espaços 

   

Fonte 55: fasano (2018) 
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5.2. Referência arquitetônica: Botanique Hotel & Spa  

 

Dados do projeto: 

Arquitetos: Cândida Tabet Arquitetura  

Localização: Rua Conde do Pinhal, São Carlos - SP, Brasil  

Arquitetura: Cândida Tabet Arquitetura, Oliver Gohan  

Área: 7000.0 sqm  

Ano do projeto:2006  

Fotografias: Tuca Reinés  

Fonte: Site Archdaily (2015) 

 

 O hotel consiste em uma edificação, com seis quartos, restaurante, spa e onze 

vilas independentes, projetadas como uma série de vistas conectadas, quartos, 

lareiras e banheiros charmosos, providenciando uma fluidez de experiências. 

(archdaily, 2015) 

Figura 39: Implantação do hotel inserido junto a natureza 

 

Fonte 56: archdaily (2015) 
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Figura 40: Planta Baixa Térreo, demonstrando a implantação da edificação 

 

Fonte 57: archdaily (2015) 

 

 Os arquitetos autores do projeto relatam que o hotel Botanique em localizado 

em São Carlos - SP, se encontra inserido envolto pela mata Atlântica subtropical, na 

junção de 3 vales de rio entre montanhas e cumeeiras. Um dos desafios vistos pelos 

arquitetos foi lidar com o estilo arquitetônico do século 19 emprestado da Europa no 

entorno local, e inserir um prédio contemporâneo que além de autêntico tivesse 

tradição e estética. 

“O “briefing” pedia um projeto contemporâneo, moderno e marcante, que 
sublinhasse o privilégio de ser construído em uma área de Mata Atlântica 
preservada. A arquitetura deveria oferecer uma experiência de privacidade, 
intimidade e silêncio. ” (EQUIPE DE PROJETO, 2015) 

 

Figura 41: Imagens internas do hotel, demonstrando a permeabilidade dos espaços 

   

Fonte 58: archdaily (2015) 

 Esta referência foi escolhida por sua permeabilidade visual, onde a edificação 

se completa junta a natureza, a sutileza na escolha das matérias foi primordial para 

que isso acontecesse com tal leveza, e ao mesmo tempo a brutalidade dos materiais 
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utilizados em sua construção remetem ao que se encontra na bela paisagem de 

inserção do projeto.  

 

 

5.3. Referência arquitetônica: Hotel Rural 

 

Dados do projeto: 

Arquiteto: Rómulo Neto  

Localização: Vilarinho, 3740-415 Sever do Vouga, Portugal  

Área: 1522.0 m²  

Ano do projeto: 2016  

Fotografias: ITS – Ivo Tavares Studio  

Fonte: Site Archday (2015)  

 O Hotel Rural faz o uso da arquitetura moderna e clássica trabalhadas no 

mesmo local, sendo que o hóspede pode escolher se hospedar em um quarto 

minimalista ou em um quarto clássico. Segundo a equipe de projeto, o local é 

paradisíaco, convidativo para repouso e lazer, não faltando um curso de água límpida 

e uma mini hídrica perto, onde no rio acima se pode descansar a cana. A equipe ainda 

diz que há oito quartos iguais, mas que se diferenciam através de um jardim que pode 

ser visto pela varanda de cada um, onde para cada uma delas segue plantado um tipo 

de árvore diferente para os caracterizar. 
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FIGURA 42: FOTO DEMONSTRANDO A PARTE NOVA DO HOTEL JUNTO DA PRÉ EXISTÊNCIA 

 

Fonte 59: archdaily (2017) 

 “O conceito foi ancorado na relação de três palavras: HOMEM (sujeito ativo) 

- HISTÓRIA (elemento de construção da sociedade) - OBJETO (produto 
criado). A história é a nossa identidade e caracteriza a evolução da sociedade 
e o crescimento urbano. A presente construção sofreu modificações físicas e 
programáticas, em concordância com as épocas.” (EQUIPE DE PROJETO, 
2017) 

 

Figura 43: Perspectiva 3D entre a edificação existente e a nova. 

 

Fonte 60: archdaily (2017) 

 

 O referencial em questão também é inserido em um espaço de natureza, e nele 

já havia uma edificação pré-existente antes de sua construção moderna, ela foi 

Pré-existência  

Edificação nova 

proposta  
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escolhida pois o hotel fazenda em questão nessa pesquisa, também seguirá seu 

projeto com pré-existências, pois estas iram contar a história do local igualmente a 

proposta deste hotel rural referenciado. A escolha do referencial também foi usada 

pela materialidade escolhida pelos arquitetos, onde eles conseguiram a perfeita 

integração do novo com o existente. 

 

Figura 44: Fotos demonstrando a conexão entre existente e novo 

   

Fonte 61: archdaily (2017) 

 

 

5.4. Referência arquitetônica: Fazenda Boa Vista – Spa 

 

Dados do projeto: 

Arquiteto: Isay Weinfeld  

Localização: Porto Feliz, São Paulo, Brazil  

Área: 1739.0 sqm  

Ano do projeto:2012  

Fotografias: Fernando Guerra | FG+SG  

Fonte: Site Archdaily (2014) 

  A fazenda Boa Vista fica a 100 km de São Paulo - SP no Brasil, em meio a mata 

nativa e diversos lagos, além de ter quadra de golfe e piscina, a Fazenda conta com 

residências fixas, hotel, spa e espaço de recreação para as crianças. A propriedade 

inteira conta com 750 hectares de área, sendo que 242 hectares são de mata nativa 

preservada. Segundo a equipe de projeto, o spa é uma construção baixa, cuja 

implantação respeita as curvas de nível do terreno e os limites da mata adjacente. A 

cor branca é o elemento fundamental do projeto, por tudo que ela inspira: paz, silêncio, 



59 
 

relaxamento, pureza. Estas estratégias de projeto usadas pelo arquiteto serão levadas 

em conta para o projeto pretendido no Araucária Hotel Fazenda, sendo que o local 

também possui mata, e diversas curvas de nível, tendo que ser levadas em conta na 

hora da implantação dos prédios (ARCHDAILY, 2014) 

Figura 45: Edificação inserida em meio a natureza 

 

Fonte 62: Archdaily (2014) 

Figura 46: Fachadas do hotel trabalhadas junto as curvas de nível 

  

Fonte 63: Archdaily (2014) 

 

 Por se tratar de um hotel com caráter de spa, a cor branca é o elemento que 

ressalta no projeto, fazendo com que o projeto seja entendido como um local de 

tranquilidade, apesar de usar desta cor a inserção que o arquiteto faz da edificação 

em meio a natureza sem interferir nela é o que será levado para o Hotel fazenda.  

 

5.5. Referência arquitetônica: Retiro de Malangen 

 

Dados do projeto: 

Arquiteto: Snorre Stinessen 
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Localização: Península de Malangen, ao norte da Noruega 

Área: não encontrada 

Ano do projeto: 2017 

Tipologia: Casa de campo  

Fonte: Site archilovers (2018) 

 A edificação trata-se de uma casa de campo, com sua implantação é feita em 

uma cordilheira com vista para uma abertura natural na floresta. A edificação do tipo 

cabana moderna é colocada com orientação leste, oeste, deixando sua abertura 

voltada para a floresta, que só é descoberta quando você entra pela grande porta de 

correr de carvalho do pátio externo. Os clientes tinham o desejo de ter espaço 

suficiente para receber familiares e amigos em visita, tornando o local um retiro da 

família para fins de semana ou feriados é uma bela tradição, mas o desafio do projeto 

era deixar toda essa vista aberta, mas com uma certa privacidade (ARCHILOVERS, 

2018). 

 

Figura 47: Casa de campo com inserção junto a natureza 

  

Fonte 64: archilovers (2018) 

 

 O projeto é composto por uma parte principal e um anexo separados pelo pátio 

coberto central, onde se localiza a porta de entrada principal de correr em madeira de 

carvalho. Em resposta ao clima frio e ao clima desafiador, o pátio central funciona 

como um jardim de inverno, com lareira e cozinha ao ar livre. Cada grupo de salas é 

feito como segmentos ou caixas separadas para obter uma camada adicional de 

privacidade, mas também para melhorar o contato da sala principal com a clareira na 

floresta e o contato com a área externa nos espaços de transição intermediários. Estes 
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elementos pensados para o projeto são os que é pretendido levar para o Hotel 

Fazenda (ARCHILOVERS, 2018). 

  

Figura 48: interior e exterior da casa de campo demonstrando a materialidade trazida da natureza 

   

Fonte 65: archilovers (2018) 

 

 A materialidade extraída da natureza é outro elemento importante a ser levado 

para o Hotel fazenda, o projeto é composto por uma espécie de caixa feita em madeira 

de cedro sulfato de ferro, usada como revestimento externo. As superfícies internas 

são principalmente em carvalho sem nós para obter um contraste mais quente com o 

exterior das caixas. As caixas são todas ligeiramente elevadas em relação aos 

espaços intermediários. Todos os espaços intermediários têm um piso de concreto 

para enfatizar que esses espaços estão relacionados ao terreno e ao ar livre de uma 

maneira diferente (ARCHILOVERS, 2018). 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Considerando as pesquisas, informações e dados coletados e transcritos no 

presente trabalho de pesquisa para a etapa de Conclusão de Curso I, é notável a 

demanda existente de turismo na região, e a carência de um local adequado para 

hospedagem da mesma. Devido a isso o Araucárias Hotel Fazenda se torna um 

empreendimento viável e necessário para a região.  

 Com isso o turismo existente nas regiões demonstradas na presente pesquisa 

ira se expandir, aumentando a economia local e regional, e a dando maior visibilidade 

do município. A comunidade local também se beneficiará com a nova demanda e fonte 

de rente, a qual aderiu totalmente a nova proposta juntamente da Prefeitura Municipal, 

todos tem um carinho pelo local de implantação do projeto e entendem a grande 

necessidade de sua renovação. Com isto o Araucárias Hotel fazenda, será levado 
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para a próxima etapa, onde será elaborada sua apresentação em forma de projeto 

arquitetônico.  
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Anexo A: Pesquisa realizada com a comunidade local da cidade de Arvorezinha 

Questões: 
  
1. Você costuma frequentar pontos turísticos de arvorezinha? 
(73,3%) Sim                        ( 26,7% )Não 
 
2. Quando (assinale todos os dias da semana que você usa para lazer)? 
(   ) Segunda     (   )terça      (    ) quarta     (    )quinta     (    )sexta 
 (26,66%)sábado            (100%) domingo 
 
3. Você costuma visitar o Parque das Araucárias de arvorezinha? 
(73,3%) Sim                         ( 26,7% )Não 
 
4. Você acha que o local ainda é atrativo para a comunidade e para turistas do estado e do pais? 
(3,33%) Sim                         ( 26,7% )Não 
(70%) acho que é interessante, porém o parque precisa de mais manutenção 
  
5. Você acha que nos dias de hoje o parque gera algum trabalho para comunidade de arvorezinha? 
(10%) Sim                         ( 90% )Não 
 
6. O que você acha de um novo parque das araucárias, com um conceito de hotel fazenda, gerando 
mais empregos para comunidade, trazendo mais turismo e mais oportunidades para o município, 
mostrando mais o nome de arvorezinha para o estado e para o pais? 
(33,3%) acho interessante 
(66,6%) O local está precisando urgente trazer mais oportunidades e turismo para a cidade 
( 0%) Acho desnecessário 

 
Fonte 66: autoral (2018) 

  

Anexo B: Pesquisa realizada com a prefeito da cidade de Arvorezinha, o Sr. Rogério 
Fachinetto  

Questões: 
 
01 – Existe interesse público em movimentar mais o turismo para o parque das araucárias?  
           O Parque das Araucárias é um dos pontos turístico de referência em nosso Município. Com 
toda certeza há grande interesse público no aumento da movimentação do turismo para o Parque 
das Araucárias, que é comtemplado por um belíssimo espaço em meio à natureza, onde os visitantes 
têm opções de lazer, descanso e diversão. 
 
02 – A comunidade receberia bem a ideia de um hotel fazenda, levando em consideração que o novo 
ponto turístico levaria mais emprego para o município, mais turismo e movimentaria a economia de 
modo geral na cidade? 
           Nos dias atuais nossa comunidade carece de um investimento como um hotel fazenda. 
Contamos apenas com 02 hotéis em atividade, os quais ficam situados no centro da cidade. Um 
hotel fazenda seria uma proposta diferente, que atrairia turistas e a própria comunidade em geral. 
Toda comunidade receberia muito bem essa ideia, tendo em vista que iria contribuir grandiosamente 
para o desenvolvimento do turismo local e consequentemente para a economia, através de geração 
de emprego e renda. 
 
3. Teria algum interesse em tornar o local público/privado, qual parceria a prefeitura poderia 
contribuir para o projeto? 
           O espaço do Parque das Araucárias é de propriedade do Sr. Valdacir Bresciani, o qual já fez 
diversos investimentos com recursos próprios no espaço e permanece fazendo sua manutenção. 
Assim, acreditamos que este seja um projeto que deva ser desenvolvido muito mais pela esfera 
privada do que pela pública, tendo em vista que demandará de toda uma infraestrutura, de 
manutenção e de pessoal, o que foge do alcance de uma Administração Pública Municipal. Em 
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contrapartida, a Administração Municipal seria parceira sim para desenvolver ações de promoção do 
turismo local. 

 
Fonte 67: autoral (2018) 

 


