
UNIVATES - UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI 
ARQUITETURA E URBANISMO 

TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
ORIENTADOR: ALEX CARVALHO BRINO ACADÊMICA: ELIZANDRA ZATT

07- Vagas motocicletas (05 unidades)

02- Lavabos

05- Vagas carros (28 unidades)
06- Bicicletário (bicicletas para aluguel)  

08- Cisterna: 38,64m²

HOTEL SUBSOLO

01- Circulação vertical

03- Acesso veículos subsolo 
04- Adega:150,00m²

09- Túnel adega de saída para o lago

14- Acesso veículos de serviço 

13- Circulação com catraca de acesso 
pedestres

ACESSO FAZENDA

10- Portaria 02 de acesso a fazenda 
11- Guichê de atendimento veículos: 13,86m²
12- Guichê de atendimento pedestres: 9,35m²

PLANTA SUBSOLO

  

 A principio um subsolo com área de estacionamento destinada aos hospedes, com algumas 

vagas a mais, para que se faça uso conforme necessário. A surpresa fica por conta de uma adega 

locada junto a ele, sendo ela um espaço exclusivo para que se deguste da culinária  típica italiana, 

acompanhada de bons vinhos. O ambiente é projetado para receber somente 25 pessoas por evento, 

e ao final de um experimento típico italiano a saída se da por um pequeno túnel de encontro ao lago. 

 

c

5,50

9,00

7,50

ESQUEMA DE MALHA PLANTAS
sem escala

USOS TÉRREO

Recepção 

Lobby/salas de estar + lareira

café da manhã/lanches

Circulação ver�cal

Jogos

Área administra�va

Áreas de comum mediante 
agendamento

Áreas de serviço, de  uso restrito 
para funcionários 

Salão eventos

Banheiros

Varanda

Cisterna 

Adega 

Bicicletário 

Circulação ver�cal

Carros 

USOS TSUBSOLO

Motos 

SUBSOLO

TÉRREO

ESTRUTURA 

COBERTURA

Volume técnico, acabamento alvenaria pintado de branco

Cobertura impermeabilizada, com pedras branca dolamita  

Espaço de cobertura usado para locação de painel solar

Cobertura com telhado verde, sistema hidromodular

Estrutura em concreto armado, vigas e pilares por vezes serão reve�das 
em madeira natural

Recuo de estrutura em relação a estrutura superior, estratégia usada 
para diminuir gastos desnecessário e espaços ociosos 

Adega

Túnel de saída para lago

Circulação, em deck madeira, para quartos/chalés

Circulação em deck madeira, acesso a piscina

Circulação, acesso áreas comuns uso hospedes, e subsolo

Brise de madeira piso a teto, uso esté�co para esconder rampa 
cadeirante

Esquadria em madeira de abrir, usadas de piso a teto, vidro transparente

Brise de madeira piso a teto, uso esté�co funcional. A cozinha é 
posicionada atrás dele, para que se fizesse uso de ven�lação, iluminação 
controlada, e que os funcionários �vessem ainda o visual do lado, a 
solução foi adotada.

Setor de eventos

MATERIALIDADE HOTEL

 Sua implantação junto ao lago traz destaque a edificação, a estratégia foi adotada para que o 

hospede pudesse desfrutar de um dos melhores visuais da localidade. A planta segue uma simetria 

assim como a fachada, a centralidade da recepção é utilizada para que os deslocamentos dos 

visitantes se façam com facilidade, a recepção foi coloca em um patamar de 50 centímetros acima 

do loddy, para que após a passagem coberta por um pergolado envolto a vegetação, o visitante se 

surpreenda com o deslumbrante visual para o lago, a recepção em altura também coloca em 

evidência a estrutura revestida por madeira da edificação, acompanhada de esquadrias de piso a 

teto. A fachada da edificação é disposta para sul com uma inclinação á oeste para que a varada seja 

usada como mirante de observação ao por do sol. 

  

PLANTA TÉRREA 
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