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Em um mundo onde as pessoas
só pensam em trabalhar, adquirir bens,
onde a ganancia prevalece a
percepção do meio em que vivemos. O
projeto Eco Hotel Reserva foi
idealisado para mostrar que podemos
respeitar a natureza, ao buscarmos um
lar, mesmo que temporário.
Sendo assim, o hotel tem como objetivo
conscientizar os seus hóspedes, tanto
em relação a convivência com a
natureza, respeitando e usufruindo
adequadamente, quanto a utilização
de materiais construtivos de baixo
impacto, evidenciando o uso de
materiais ecologicamente corretos, e
ao mesmo tempo trazer aos hóspedes
diversas sensações no meio ambiente e
bem-estar de um lugar pacifico.

CONCEITUAÇÃO DO TEMA

O Hotel tem a premissa de proporcionar ao máximo a
conexão do homem com a natureza, proporcionando um local
seguro, sustentável e que visa pelo futuro. O projeto além de
movimentar a econônia da região, conta com um programa de
jardinagem na estufa/oficina, esse projeto desenvolvido pelo
hotel, tem o objetivo de concientizar/ensinar os hospedem a
reutilização de materiais e utilização de pequenas hortas, para
os hospedes que tenham interesse.

RESPEITAR

CULTIVAR

APRECIAR

Considerando como premissa essas três
palavras o projeto foi elaborado, pensando
em primeira mão no meio ambiente e como o
mesmo iria afetá-lo. Utilizando de materiais
em sua maioria sustentáveis e modificando
minimamente a topografia o projeto foi
idealisado para o 1º Distrito do município de
Jaguari/ RS. No total o lote consta com 05
prédios ( restaurante entre açudes, prédio
principal, templo, estufa/oficina), mais 03
cabanas tipo ( cabana PNE, cabana Plus,
cabana Familia). O projeto ainda conta com
uma área reservada para camping,
localizada entre as cabanas, formando assim
um sitema hibrido de hospedagem, onde os
hospedes das barracas podem socializar
com os hospedes das cabanas e vice-versa,
possibilitando assim uma familia ou amigos
utilizarem dos dois tipos de hospedagem com
experiências únicas.
também possui um restaurante localizado
entre dois açudes, no qual conta com uma
vista deslumbrante, o restaurante é aberto ao
público externo com acesso independente. E
por ultimo, mas não menos importante existe
uma área entre a mata nativa reservada ao
templo com pequenas cabanas ao seu redor,
lá os hospedes podem relaxar e encontar o
equilibrio interior.

LOCALIZAÇÃO

FORMA

O Eco Hotel Reserva
será implantado no 1º
Distrito de Jaguari,
localizado no Rio
Grande do Sul, Brasil,
afastado
aproximadamente 3,5
Km da cidade de
Jaguari. Localizado a
poucos metros da BR
- 287.

JUSTIFICATIVA

O Hotel foi projetado com formas simples, tais
como o triangulo e retangulo, com materias ecológicos,
buscando fazer minimas interferências no seu meio
implantado. Conforme foi buscado nos seus estudos de
caso, demosntrados a seguir:

Inkaterra Reserva Amazonica

Hostel Comuna Yerbas del Paraíso

Woodhouse Hotel  ZJJZ
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