
 O QUE: O Ipê Hotel Fazenda é um hotel fazenda, com investimentos privados, voltado ao turismo rural e 
cultural, com enfoque na sustentabilidade, na propriedade rural e na tranquilidade do interior. O hotel trará para 
seus hóspedes inúmeras atividades diferenciadas e experiências na área rural, além de proporcionar momentos de 
calmaria e aventura por meio de sua natureza. Na gleba encontra-se um casarão pré-existente que abrigará parte das 
funções do hotel. A proposta contempla uma propriedade rural com produção leiteira para abastecimento do hotel 
e diversão dos hóspedes, além dela, haverá diversos animais para interação, horta, passeio a cavalo, trator/carroça, 
bicicleta e trilha ecológica. O público alvo serão turistas de classe média em busca de descanso, novas experiências ou 
até mesmo a volta às origens do interior trazendo sua família. No hotel fazenda existem opções de hospedagem para 
alunos de escolas, casais e famílias, com a possibilidade de escolha entre quartos no prédio principal ou bangalôs. 
A proposta apresenta também uma casa enxaimel pré-existente em ruínas na parte mais alta do terreno juntamente 
a um mirante com vista para o pôr do sol. Outras atividades contempladas no hotel serão festas e eventos diversos, 
onde o mesmo será completamente fechado e direcionado apenas a esses serviços. Atualmente a região do Vale do 
Taquari não possui um hotel fazenda ou ponto de visitação parecido com o proposto. 
 ONDE: O Ipê Hotel Fazenda foi projetado para o Bairro Monte Verde, no município de Westfália. A cidade de 
Westfália localiza-se de forma privilegiada no estado do Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, a 115 km da capital 
gaúcha e a 80km de Caxias do Sul, segundo maior polo econômico e de concentração urbana do estado. A rodovia 
que possibilita o fácil acesso ao município é a RS-453, conhecida como Rota do Sol. A BR-386 permite a chegada a 
Westfália de Porto Alegre e região, assim como do centro do estado, Lajeado e entorno. A RS-453 é a principal forma 
de acesso da Serra Gaúcha e cidades vizinhas de Westfália. O hotel foi projetado em uma área urbana como carac-
terísticas e normas municipais voltadas a preservação rural do município de Westfália.
 POR QUE: O meio rural vem passando por grandes transformações, em relação a produção e trabalho, por 
conta do processo de intensificação da globalização e modernização da agricultura. Essas transformações vêm levan-
do a busca de novas fontes de renda que gerem a dinamização econômica dos territórios rurais.  
 

 A sociedade também vem descobrindo a importância ambiental e o valor estratégico de manutenção da 
paisagem rural, sendo assim, o número de propriedades rurais que incorporam as atividades turísticas em suas 
rotinas vem aumentando com o passar dos anos. Além de trazer uma nova forma de renda, o turismo contribui 
para a valorização dos patrimônios e produtos locais, conservação do meio ambiente e atração para investimentos 
públicos e privados em infraestrutura.  
 O tema foi definido visando ressaltar o potencial turístico e a cultura na cidade de Westfália juntamente 
com a região do entorno. O município possui muitos traços da cultura da imigração alemã em suas construções 
e cultura tradicional. Por esse motivo foi criada a Rota Germânica que integra ainda a cidade de Teutônia (mu-
nicípio mãe de Westfália). Além das belezas naturais, do cultivo das tradições germânicas, da cultura rica e vari-
ada, Westfália é uma cidade hospitaleira, pronta para receber seus visitantes. Durante o ano muitos estrangeiros, 
vindos da Alemanha, visitam a cidade, pois sua aparência lembra os municípios alemães. Atualmente, existem na 
região grandes áreas urbanas com pessoas que vieram do interior ou possuíam algum familiar morando nas áreas 
rurais, a única opção de viagem encontrada para eles é a praia, mas a mesma se encontra a vários quilômetros de 
distância, a proposta do hotel fazenda é trazer então novas possibilidades para quem está em busca de férias, lazer 
ou algum programa diferenciado. Além da rota turística, atualmente existe o Passeio na Colônia, onde turistas 
caminham 17 km por Westfália conhecendo seus pontos turísticos. Visando aumentar o número de visitantes na 
cidade de Westfália, o Plano Diretor Participativo Sustentável da mesma, possui em suas atribuições a criação de 
leis futuras para o incentivo ao turismo. O hotel fazenda poderá ser um gerador de turismo e formentará o cresci-
mento da comunidade no entorno. Ele se integrará com o entorno apartir de passeios turísticos a carroça puxada 
por trator a bicicleta, onde em cada edificação histórica para o local haverá uma atividade e atração diferente. Os 
produtos produzidos pela comunidade, nos pontos turísticos propostos, serão comercializados no hotel e servidos 
no café colonial que será encontrado em um casarão pré-existente. 

IPÊ HOTEL FAZENDA 

DIAGRAMA CONCEITO:

CONDICIONANTES: limitações e potenciais

TOPOGRAFIA: 
desnível de 117 metros, a área 
com maior desnível está no lado 
leste do terreno

VISUAIS E MEDIDAS:
Vista para o pôr do sol e para a 
natureza existente no local

FATOR LIMITADOR: 
APP e vegetação existente se tornam 
fatores limitadores do projeto
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EDIFICAÇÕES EXISTENTES:
As edificações indicadas em roxo 
não serão utilizadas no projeto por 
estarem em péssimas condições de 
uso

MAPAS LOCALIZAÇÃO:


