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RESUMO 
 
 

O Trabalho Final de Graduação pretende elaborar um projeto arquitetônico de um hotel 
fazenda, com atendimento restrito a um número de hospedes e aberto para população em 
geral no caso de eventos culturais de maior alcance. Trata-se de uma intervenção arquitetônica 
e paisagística fundamentada na cultura e tecnologia regional, com preocupações de caráter 
ambiental visando o desenvolvimento social no município de São Luiz do Paraitinga. A cidade 
situa-se no chamado Alto do Vale do Paraíba, nos confrontantes da Serra do Mar, sua altitude 
média é de 742 metros, distando 170 Km de São Paulo (capital do Estado). Está localizada 
praticamente no centro da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que liga os municípios de Taubaté 
e Ubatuba, distando 45 Km do primeiro e 54 Km do segundo, sendo um eixo de grande 
importância entre Vale e Mar. São Luiz do Paraitinga possui inúmeros atrativos culturais e 
ecológicos, devido ao seu patrimônio arquitetônico, patrimônio cultural e sua beleza 
paisagística. A justificativa para criação de tal empreendimento é que atualmente, a população 
está cada vez mais envolvida com as novas tecnologias e os cenários urbanos, perdendo cada 
vez mais a relação natural que tinha com a terra e suas culturas. Pretende-se assim utilizar as 
tecnologias e os sistemas construtivos da cultura local, integrando assim ciência e 
desenvolvimento social com identidade regional. Com o crescimento das cidades e o processo 
de edificação acelerada, o meio ambiente vem sendo muito agredido e este está diretamente 
relacionado com a "qualidade de vida", um assunto bastante discutido. É sempre analisado a 
maneira de se "viver bem". O projeto tem por finalidade explorar o potencial turístico e 
ecológico da região escolhida, tendo como base um novo conceito: o de melhorar a qualidade 
dos empreendimentos similares, consolidando uma aliança entre hotelaria, cultura local e 
proteção ambiental. Além de proporcionar o silêncio e o isolamento necessários à tranquilidade 
pessoal, oferecendo o lazer e o conforto necessários para melhorar qualidade de vida. Após 
pesquisas sobre a cidade, estudos de casos e análises, foi escolhido um terreno devido à sua 
proporção, localização e entorno privilegiados, também como o clima e paisagem apropriados 
para receber implantação de tal empreendimento. A partir disso, foram feitos todos os 
levantamentos dando início ao processo de criação e desenvolvimento do projeto. O objetivo é 
valorizar e ampliar o potencial turístico da cidade escolhida e seu entorno, atraindo turistas de 
toda a região, que procuram tranquilidade, aventura, diversidade cultural e contato com a 
natureza preservada. Este trabalho segue as informações específicas fornecidas pela 
EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) , bem como, a Legislação do Município de São 
Luiz do Paraitinga, as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o 
Código Sanitário. 


