
Localização:

  As poucas opções de pontos hoteleiros e a frágil 
infraestrutura apresentada, fazem com que muitos 
turistas que visitam Antônio Prado escolham  cidades 
vizinhas para alojar-se. A permanência dos mesmos 
na cidade é de grande importância, uma vez que esse 
público traz   consigo benefícios financeiros direto ao 
município, além de auxiliar diretamente no progresso,  

desenvolvimento e reconhecimento da cidade, que 
possui grande potencial turístico. 
 Assim, é de fundamental importância a criação de 
um espaço confortável, temático e adequado, capaz 
de oferecer atrativos e serviços diferenciados para os 
turistas que visitam a cidade e para o público local, que 
carece deste tipo de ativide.           

 A Vila 21 de Abril é um lugar procurado pela maior 
parte das pessoas que visitam Antônio Prado, sua 
paisagem arquitetônica é composta por antigas 
edificações  marcadas pelos traços herdados da 
imigração italiana, formando a herança cultural do 
local e assim, tornando-se uma ampliação do centro 
histórico. 

 Os acessos beneficiados pela vias próximas ao 
terreno auxiliam sua visitação, pois contemplam 
passeios locais e integram a rota turística entre as 
cidades vizinhas.
 O terreno encontra-se em Zona Rural, devido à 
isto, não possuí atualmente regência de normas 
impostas pelo IPHAN ou pelo Plano Diretor.

Justificativa de Tema e Terreno:

Área do Terreno: 2.965,00m²

Concessionária Elétrica: RGE
Companhia de Saneamento: CORSAN
Distância até a  ERS 122:  1 Km

Dados do Terreno

Hotel Monte Bérico - Spa Boutique

Imagem Panorâmica 
da  Vila 21 de Abril -   
Novembro de 2019
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Distância até o Centro Urbano:  5 Km

Justificativa de Alteração na Edificação Existente:

Aluno: Jhonate Brunetto           
Orientadora: Juliana Guarnieri           

RA: 0208590           
Disciplina: TCC           

Data: Dezembro de 2018           
Período: 2018/02           01 / 14          

PRANCHA           Arquitetura e Urbanismo           HOTEL MONTE BÉRICO
Boutique Spa           

Análise e concepção de um módulo único, proveniente 
das dimensões da preexistência;

01 02 03 04 05

A partir do módulo 01, divide-se o volume inicial em 
dois módulos menores;

Segmentando os módulos, encontra-se camadas a 
cada 3,50 metros de altura;

As alturas encontradas retratam composições da 
fachada da preexistência;

É proposto 2 novos módulos baseados nas dimensões 
do primeiro módulo;

06 07 08 09 10

Os módulos novos são multiplicados de acordo com as 
necessidades do programa estipulado;

Os volumes são alinhados com eixos encontrados no 
terreno e na preexistência e locados de acordo com 
um malha de 2 x 1;

Cada módulo é setorizado de acordo com o uso 
destinado, levando em consideração as visuais 
geradas pelo entorno;

Cria-se uma passarela servindo como circulação 
horizontal,  articulando todos os blocos do edifício;

Aplica-se a materialidade dos elementos que 
compõem a concepção formal da obra.
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