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Considerando que os ciclistas serão 
um público  do projeto, prevê-se a 
instalação de paraciclos para uso 
interno na área. Entende-se que o 
próprio empreendimento poderia 
fornecer bicicletas para transporte 

dos visitantes, considerando as 
distâncias a serem percorridas na 

própria área
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Exemplos patrimônio histórico 
edificado de Colinas. Fonte: snazzy maps 

adaptado pela autora, complementado a 
partir de fotos autorais e fotos do Blog 

Raízes da Arquitetura (2021).

Exemplos patrimônio histórico 
Fonte: snazzy maps 

adaptado pela autora, complementado a 
partir de fotos autorais e fotos do Blog 

Raízes da Arquitetura (2021).

 O nome “Jardim Essência” é resultado da combinação do título que a cidade de Colinas carrega - “Cidade Jardim” - e o termo “essên-
cia”, característica que expressa o mais alto nível, o que constitui a natureza de um ser ou de uma coisa. O logotipo remete a biometria 
florestal e a biometria humana, fazendo relação a identidade pessoal de cada indivíduo e a marca única de cada vegetal, ao mesmo tempo 
que agrega também a passagem do tempo em sua impressão.

O CONCEITO

JARDIM ESSÊNCIA
COMPLEXO ECOTURÍSTICO

Fonte: da autora (2021).
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O TEMA, AS ESTRATÉGIAS E AS DIRETRIZES 

A LOCALIZAÇÃO

PROGRAMA DE NECESSIDADES E PÚBLICO-ALVO

 O tema consiste em um centro de lazer e entretenimento locali-
zado na cidade de Colinas e promove a apreciação da paisagem natural e 
cultural. Através do turismo, visto não somente como atividade de mercado 
mas como fenômeno social capaz evidenciar belezas naturais, estimular 
o reconhecimento de tradições e culturas por meio da vivência de prá-
ticas e costumes, como a experimentação da gastronomia e da música, 
por exemplo, e a preservação do patrimônio imaterial e material 
traduzido na arquitetura, propõe-se um estudo da escala da região, da 
cidade, do lote, da edificação e do detalhe, pautando os seguintes três 
eixos temáticos: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TURISMO e EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL.
 O objetivo principal do projeto é dar visibilidade a cidade de Coli-
nas na qual se localiza o terreno e ao cenário turístico já consolidado, 
resgatar a cultura e as histórias da cidade e de seus moradores ao resig-
nificar um casarão existente,  construído no início do século XX, e valo-
rizar a paisagem natural e as atividades associadas as práticas agríco-
las. O projeto também pauta o cumprimento do papel social da arquite-
tura, como elemento que constitui a cidade, através da criação de um 
espaço que respeita o lugar onde se insere – margeada pelo Rio Taquari e 
rodeado por colinas –, através de uma arquitetura de qualidade. 
 Localizada na área rural do munício, a proposta coloca em pauta  a 
importância do cuidado com o meio ambiente, as práticas agrícolas e a 
valorização identitária do campo, opondo-se aos meios de produção 
nocivos. Alia turismo, educação ambiental e  patrimonial centrado no termo 
“sustentabilidade” em diferentes sentidos: intervindo na edificação existen-
te propondo um novo uso, incentiva o contato com a natureza e discussões 
acerca da origem dos alimentos e produtos consumidos. A palavra também 
é associada as novas edificações: a arquitetura deverá refletir a sustentabili-
dade, através da forma, materialidade escolhida e de estratégias bioclimáti-
cas. Aliada a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
da ONU, principalmente no consumo e produção e agricultura sustentável 
(ODS 02 e 12), trabalho descente e crescimento econômico (ODS 08) e cida-
des e comunidades responsáveis (ODS 11).

 O programa de necessidade está descrito no diagrama abaixo e 
os usos buscam no projeto pautar a memória, a informação e a educa-
ção e o lazer. A organização parte da edificação existente, que abrigará 
um museu e um café, contando a história da edificação e da família e sua 
relação com a cidade. 
 As demais atividades do programa, como restaurante, setor edu-
cacional, cabanas para pernoite e setor dos animais estão distribuídas ao 
longo do terreno em novas edificações, nas quais a própria arquitetura 

O lote está a 2,3 km do centro de 
Colinas, um pequeno município do 
Vale do Taquari. A cidade possui 
30.732 km² de extensão e 2.462 
habitantes (IBGE, 2010), é majorita-
riamente rural. O principal acesso 
à cidade acontece pela RS-129 que 
acompanha o rio e a cidade é 
cortada por uma linha férrea. 
A criação de gado leiteiro, suínos, 
frangos e aves poedeiras são as 
atividades econômicas difundidas 
na cidade, somadas ao cultivo de 
milho e soja.
A cidade de Colinas é de etnia 
predominantemente alemã, os 
costumes e tradições influenciados 
pela cultura germânica, presentes 
na arquitetura, gastronomia, even-
tos, religiosidade e o dialeto 
alemão. 
A RS-129, principal via de acesso, 
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 Fonte: da autora (2021).

Casarão, esplanda de acesso e edificação do Restaurante + Hotelaria ao fundo. 

Restaurante + Hotelaria. Setor de Educação Ambiental: edifício principal.
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deveria refletir as diretrizes propostas, principalmente no que se refere 
a sustentabilidade. A criação dos novos espaços e o paisagismo estão 
associados ao conceito do empreendimento e as atividades. O complexo 
é dirigido ao público em geral (qualquer individuo independente da 
idade e classe social com interesse em conhecer), aos produtores rurais 
pois foram mantidas práticas agrícolas e também os próprios moradores 
da cidade

(05)

- Mata
- Cultivo Agrícola
- Pastagens animais

- Usos coletivos+Públicos
- Uso+Privativo (cabanas)

(02)

(04) (06)

 IMPLANTAÇÃO 
 O início do projeto parte da análise da área, sendo consideradas as condicionantes naturais (geometria linear e irregular, predominante-
mente plano em sua porção central, presença de Área de Preservação Permanente (APP) e área inundável) e o Casarão a ser mantido (diagrama 
01), enquanto as demais edificações presentes no lote (galpões sem valor arquitetônico propõe-se que sejam demolidas (diagrama 02). Um macro-
zoneamento define a área mais próxima a RS-129 e ao casarão como de usos mais públicos, uma segunda faixa de uso mais privativo voltado as 
cabanas, ao fundo área dos animais e as áreas remanescentes, atingidas pelas cheias, áreas de cultivos agrícolas e mata preservada (diagrama 03). 
 Considerando a geometria do lote, uma via interna de traçado orgânico conecta as duas zonas mais extremas (diagrama 04) e vias 
secundárias favorecem novos percursos. A malha geral organizadora é traçada perpendicular e paralela a partir do Casarão, que encontra-se 
rotacionado em relação ao terreno e a via, e é a edificação que deseja-se evidenciar (diagrama 05). Por fim, são posicionadas as novas edificações 
(diagrama 06), que totalizam 07 tipologias, 20 edifícios e 4.125,45 m² de área construída.

(03)(01)

O TERRENO E A PREEXISTÊNCIA

DIAGNÓSTICO

Casarão. Registro sem data.   Fonte: arquivo 
pessoal.

Varanda original dos fundos. Fonte: arquivo 
pessoal .

Fachada principal do casarão.  Fonte: da 
autora (2021).

Fachada lateral do casarão. Fonte: da autora 
(2021). 

 O lote possui 138.983,00 m² de área, é dividido em duas porções 
devido a RS-129 que o atravessa, de geometria irregular e é delimitado pelo 
Rio Taquari e por outras propriedades rurais. A propriedade pertencia ao 
casal Friederich Wilhelm Imhoff (1875-1948) e Sophia Luisa Catharina Imhoff 
Nietiedt (1885-1959) que idealizaram a construção do Casarão e demais 
edificações existentes no terreno, que se destinam as atividades rurais, com 
a tipologia galpões de madeira. Após o falecimento do casal, a propriedade 
foi passada de geração em geração até os proprietários atuais, mantendo-a 
na família.
 O Casarão foi construído em 1915 e é um exemplo de arquitetura 
eclética. Foi construído originalmente em dois volumes distintos, o primeiro 
destinado aos dormitórios, originalmente quatro quartos, e uma sala de 
estar, e o segundo para a grande cozinha, na qual por vezes ocorria o abate 
de animais. Uma varanda faz a conexão. Nos fundos do segundo volume, 
havia outro avarandado, porém reformas posteriores descaracterizaram 
principalmente o segundo volume, tendo seu uso alterado com comparti-
mentações e acréscimo de ambientes, como os banheiros, inexistentes na 
casa original.

Edificações do Entorno: Os galpões de madeira  (sem valor arquitetônico e em 
mau estado de conservação) serão demolidos.
Alterações/Adições externas: A fachada dos fundos que perdendo seu aspecto 
original devido a uma adição, terá está adição demolida, para o retorno da 
volumetria original.
Situação externa: A edificação possui elementos originais faltantes, como, por 
exemplo, os ornamentos da platibanda. Não apresenta danos estruturais 
severos. As fachadas frontal e lateral direita apresentam bom aspecto, 
poucas ou nenhuma fissura ou rachadura, estando seu revestimento em 
bom estado e com aplicação de pintura recente. As duas outras fachadas, 
orientação predominantemente sul, carecem de reconstrução. Não apresen-
tam bom aspecto, com manchas decorrentes principalmente de umidade. 
As esquadrias do segundo volume tiveram suas venezianas originais substi-
tuídas por fechamento metálico.  Parte do telhamento original foi substituído 
na orientação sul devido a infiltrações. Novas calhas foram instaladas e alge-
roz sobre a platibanda para evitar infiltrações.atravessa o lote e ao longo 

dela está situados os princi-
pais aglomerados urbanos 
do munício, bem como 
diversos exemplos da 
arquitetura local,  alguns 
em estilo enxaimel ou 
exemplos de ecletismo 
colonial. A distribuição 
dessas edificações ao 
longo do território inspira 
um percurso, tal qual os 
“Caminhos de Pedra”, rotei-
ro turístico muito conheci-
do localizado na Serra 
Gaúcha.

Situação interna: O interior da edificação não apresenta deterioração de 
revestimentos. Algumas esquadrias necessitam de manutenção, devido a 
dificuldade de abertura. A estrutura original em alvenaria não é visível em 
nenhum ponto da edificação. A estrutura em madeira , que compõe as entre 
lajes não apresenta problemas estruturais. O forro original, onde visível, 
encontra-se em bom estado. Há presença de cupim em alguns pontos. A 
pavimentação da varanda mencionada não é original, foi executado contra-
piso de concreto e revestimento em porcelanato. 
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