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RESUMO 
 
 

PROJETO HOTEL DE LAZER: HOTEL REFÚGIO DAS ARAUCÁRIAS Campos do Jordão é 
uma cidade que não para de atingir um crescimento devido aos pontos turísticos da cidade e 
ao frio, atraindo um grande volume de turistas. Com isso, a proposta de Hotel de Lazer, 
desenvolvida no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Taubaté, foi 
ponderada pelo motivo dos hotéis não terem instalações adequadas para receberem os 
hóspedes, pois a maioria dos hotéis têm a característica de que os mesmos permaneçam por 
apenas alguns dias, abolindo o descanso adequado, já que ficam no centro da cidade. Dessa 
forma, o Hotel servirá para o turismo de lazer, descanso e integração com a natureza durante o 
ano todo, principalmente na temporada de inverno, onde a cidade é mais requisitada por 
turistas em busca das baixas temperaturas, através da característica dos hóspedes 
permanecerem um tempo maior no hotel, fazendo com que os hóspedes sintam-se em casa, 
mas com as comodidades que um hotel oferece. A metodologia empregada foi realizada 
através de estudos de caso para melhor aproveitamento das funções de um hotel, entre os 
quais foram analisados o Tierra Atacama Hotel & Spa no Chile, o Hotel Viura na Espanha, o 
Hotel Fasano las Piedras no Uruguai e o Conjunto Habitacional Habitat 67 no Canadá e visitas 
técnicas para compreender o funcionamento da circulação de hóspedes e de serviços, assim 
como as dimensões dos ambientes, entre os quais foram analisados o Hotel Vila Inglesa em 
Campos do Jordão, o Kubitschek Plaza Hotel em Brasília, o Grande Hotel Senac em Campos 
do Jordão e o Grande Hotel de Ouro Preto em Minas Gerais. Por meio dos estudos de caso e 
visitas técnicas, algumas características foram aproveitadas, dentre elas, a valorização de 
ambientes de convívio social, o aproveitamento da topografia, a forma do edifício escalonado 
para apreciar a paisagem, as salas privativas por andares e a implantação com integração com 
a natureza. Para que essas análises fossem válidas, o terreno foi escolhido em um local 
distante do centro. Como resultado, o partido arquitetônico é definido por alguns pontos, como: 
os aspectos da implantação, análises do terreno, programa de necessidades e pela forma do 
hotel, com a intenção de que em todos os 40 apartamentos e dos outros setores do hotel, fosse 
possível ter vista para a paisagem, com ambientes de convívio social valorizados, com 
coletores de água da chuva para aproveitamento em jardins e estacionamentos e um sistema 
de aquecimento de água e aproveitamento da luz solar como forma de energia elétrica, através 
dos painéis solares. Integrando essas particularidades, o Hotel é um projeto moderno e 
inovador com uso de concreto e vidro, com coberturas e passarelas em estrutura metálica, 
sendo valorizado por meio do conforto e bem estar oferecidos pelo local. Palavras-chave: Hotel 
de Lazer; integração com a natureza; descanso; paisagem. 


