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RESUMO 
 
 

O Objetivo deste trabalho é a proposta de um projeto arquitetônico para uma Vinícola em 
Campos do Jordão, utilizou-se a metodologia combinada, buscando em varias fontes de 
pesquisa como, visitas técnicas, estudos de casos, estudos topográficos e bibliográficos como 
embasamento para elaboração do projeto arquitetônico. No Brasil o mercado do vinho vem 
crescendo nos últimos anos, segundo o Ibravin (Instituto Brasileiro de Vinhos) os vinhos 
brasileiros tiveram um aumento de cerca de 10% no mercado interno em 2013, isso demonstra 
que os brasileiros estão se interessando mais pela apreciação do vinho. Com os eventos 
esportivos juntamente com o projeto Wine of Brasil, desperta-se uma tração pelo país no 
mercado internacional surgindo negociações do mercado externo com algumas vinícolas 
brasileiras gerando um impacto positivo nas exportações brasileiras de vinhos engarrafados em 
2013, os principais países foram: EUA, Paraguai, Japão, Colômbia, Reino Unido, Alemanha, 
Finlândia, China, Holanda, e Canadá.” Em função dos grandes eventos esportivos, o Brasil 
estará na mira internacional até 2016” observa a gerente do projeto Wine of Brasil, Roberta 
Baggio Perdreira. Com isso o aumento do consumo tanto no mercado interno quanto no 
mercado externo demonstra que os brasileiros também estão se interessando mais pela 
apreciação do vinho e que os estrangeiros estão conhecendo melhor a qualidade dos 
mesmos,assim ocorrendo a crescente demanda deste em diversas regiões vinícolas, sendo 
necessária a expansão destas para suprir toda demanda. A escolha de Campos do Jordão se 
deve á sua localização por estar próximo á cidades produtoras agrícolas, como São Bento do 
Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, sendo assim o transporte da uva vinífera acontece de 
forma menos sofrida de modo que ocorra pouca perda de uva devido aos esmagamentos que 
acontecem perante o caminho, assim evitando gerar prejuízos á empresa. E se deve 
principalmente ao clima, pois Vinícolas devem se localizar em locais frios pelo fato de que 
durante o envelhecimento o vinho não pode estar em temperaturas elevadas para não haver 
reações indesejadas que prejudique a qualidade do mesmo, sendo assim estando em locais 
mais frios o gasto com consumo energético é menor. Portanto ao desenvolver o projeto foram 
analisadas todas as necessidades das indústrias vinícolas e desenvolvido um programa de 
necessidades que abrange os setores ideais de maneira organizada e apropriada para os 
equipamentos destinados para tal. O resultado adquirido no projeto demonstra a preocupação 
além dos ambientes criados de forma adequada para a vinícola também a preocupação 
estética e com o entorno do local, proporcionando bem estar tanto aos que trabalham quanto 
aos que vão á negócios e aos que visitam. 


