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RESUMO
 O presente trabalho busca se aprofundar no 
tema hotelaria. Para isso, discutiremos inicialmente 
sobre o turismo, perpassando pela sua definição e 
importância; sobre o setor hoteleiro no Brasil e as 
práticas turísticas e hospedagem em cidades históri-
cas brasileiras; e particularmente, sobre como tem se 
desenvolvido o turismo local em Goiás e suas opções 
de hospedagem. Abrimos espaço para esse panora-
ma inicial, por acreditar ser necessário discutir a di-
nâmica do turismo, para então se debruçar sobre as 
práticas de hospedagem e tecer uma análise do de-
senvolvimento do setor hoteleiro no cenário nacional 
e, mais especificamente, as opções de hotelaria na 
cidade de Goiás. Acredita-se que a fundamentação 
teórica, com o apoio dos autores selecionados, forne-
cerá uma base importante e necessária para o exer-
cício projetual. A intenção é desenvolver um projeto 
de hotel, que não somente receba seus hóspedes de 
forma singular, e que se materialize em diálogo com 
o Parque das Acácias que está nas suas proximida-
des, como busque incentivar o comércio e o turismo 
locais. Almeja-se um partido arquitetônico capaz de 
assegurar qualidade espacial e conforto a seus usu-
ários.

Palavras-chaves: Turismo; Patrimônio; Hotelaria; 
Hotel; Cidade de Goiás.

ABSTRACT
 This work seeks to deepen the hotel business 
theme. In order to achieve this, we’ll initially discuss 
about tourism, passing through its definition and im-
portance; about the hotel sector in Brazil and tourist 
practices and accommodation in historical Brazilian 
cities; particularly, about the way local tourism in 
Goiás has developed and its accommodation options. 
We open a space for this initial panorama, as we be-
lieve it is necessary to discuss the dynamics of tour-
ism, so then look at the lodging practices and make 
an analysis of the development of the hotel sector 
in the national scenario, more specifically, the hotel 
options in the city of Goiás. It is believed that the 
theoretical foundation, with the support of the select-
ed authors, it will provide an important and neces-
sary basis for the design exercise. The intention is to 
develop a hotel project, which not only receives its 
guests in a unique way, and materialize in dialogue 
with the Park Acácias that is nearby, but seeks to 
encourage local commerce and tourism. It aims at an 
architectural party capable of ensuring spatial quality 
and comfort to its users.

Key Words: Tourism; Heritage, Hotel Business; 
Hotel; City of Goiás.
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Introdução
Em vista da gama de opções, ainda reduzida, de 

hospedagem em Goiás e frente ao grande potencial 
turístico da cidade, o presente trabalho tem como 
objetivo a proposição de um hotel. Para isso, tece-
remos uma discussão acerca do tema, com o apoio 
de importantes referências no campo do Turismo, 
Cultura em Goiás, Patrimônio, Arquitetura e cidade, 
Economia do turismo, tais como: Carlos Fortuna e 
seu artigo O Turismo, o Turista e a Pós Modernidade 
(1996); Maria Francisca Magalhães Nogueira através 
de seu artigo de revista Turismo e cultura em Goiás 
(2008); Ana Beatriz Teixeira com o artigo Patrimônio 
cultural e turismo sustentável (2013); Heliana Comin 
Vargas e seu artigo A complexidade do conhecimento 
(2014); Everaldo Batista da Costa e seu texto publica-
do na revista Ateliê Geográfico com título de Cidade 
Históricas do estado de Goiás, Brasil: Uma agenda 
de pesquisa (2013) e Paula Andréa Marques do Valle 
com o artigo O turismo goiano (2012), entre outros.

Almeja-se aqui uma discussão para além do ob-
jeto de estudo, de modo a discutir sobre o turismo no 
cenário nacional e as especificidades do setor hote-
leiro e, mais especificamente, sobre o turismo na ci-
dade de Goiás, por entendermos ser pertinente a fun-
damentação teórica aliada a prática projetual. Para 
isso, abordaremos no primeiro capítulo a definição e 
importância do turismo, com Paula Andréa Marques 
do Valle e seu artigo O turismo goiano (2012) e Edgar 
Bernardo e seu artigo Uma Introdução ao Turismo 
– Conceitos, classificações e tipologias (2013). Em 
seguida, com Maria Francisca Magalhães Nogueira 
por meio do seu artigo de revista Turismo e cultura 
em Goiás (2008), buscaremos discutir as especifici-
dades e os desafios do desenvolvimento de práticas 
turísticas em cidade históricas, a partir dos casos de 
Ouro Preto (MG) e Pirenópolis (GO). 

Ao passo que, no segundo capítulo, será aborda-
do o turismo na cidade de Goiás, com o foco na dinâ-
mica da cidade, buscando entender o funcionamento 
econômico e cultural. Busca-se também problema-
tizar a relação entre a atividade turística e o contex-
to urbano, evidenciando os pontos mais visitados e 
eventos mais relevantes da cidade.

No terceiro capítulo será discutido de forma bre-
ve as opções de hospedagem na cidade, de modo 
a analisar o comércio e os serviços já existentes, e 
como isso pode auxiliar na justificativa de um novo 
empreendimento/edificação, assim como na escolha 

do público-alvo e na diversificação do mercado ho-
teleiro.

O quarto capítulo aborda um estudo mais detido 
sobre a área da proposta arquitetônica, o Parque das 
Acácias como equipamento regional, o bairro e sua 
inserção na malha urbana; um estudo da vizinhança 
e a percepção dos usuários. Tais estudos embasarão 
o conceito e partido arquitetônico deste projeto, as-
sim como as decisões projetuais e as intervenções 
pontuais no Parque. Propõe-se nesse capítulo o fe-
chamento da primeira etapa - TCC1 - e da etapa se-
guinte – TCC2, de modo a contemplar o programa 
de necessidades, pré-dimensionamento, zoneamen-
to do hotel proposto, assim como as peças gráficas, 
necessárias para a compreensão do processo e pro-
jeto. Ao final do trabalho teremos os anexos, onde 
serão apresentados a tabela da Matriz brasileira de 
classificação dos hotéis, e as perguntas e respostas 
aplicadas na pesquisa de campo feita junto a alguns 
dos hotéis da cidade de Goiás.

  Propõe-se um projeto de hotel que, além de 
afirmar sua relação com o Parque das Acácias e com 
a cidade, possa incentivar o comércio existente e tu-
rismo local.  Para tal, buscou-se um conceito capaz 
de guiar escolhas e decisões projetuais, assegurando 
a qualidade espacial e conforto a seus usuários nes-
te espaço a ser construído. Além disso, buscou-se 
um projeto pautado nos seguintes fundamentos, em 
consonância com os preceitos apontados por Divina 
Ferreira Pinto, em seu artigo A qualidade da hospi-
talidade para o turista que visita a cidade de Goi-
ás/GO (2018), com Sonia Maria Pessa de Oliveira 
que escreve a dissertação de mestrado A iluminação 
natural em hotéis de lazer - Estudo de caso de um 
hotel hidrotermal no Paraná (2003) e Juliana S. Ran-
gel Sturdy que publica em sua página on-line sobre 
Sustentabilidade na arquitetura: o que ela pode re-
presentar para projetos arrojados? (2018), da qual 
tratam a respeito da arquitetura sustentável: otimiza-
ção do potencial da edificação e do uso de energia, 
proteção e preservação dos recursos hídricos e da 
vegetação local, otimização do espaço de construção 
e o uso de materiais, melhoria na qualidade ambien-
tal interna e por fim, otimização das práticas opera-
cionais e de manutenção da edificação.
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vindo do Norte e visitando o Sul, para aprender fran-
cês e queriam ver Paris e a região de Loire (BOYER, 
2000, p. 14-18).

 A descrição sobre o território é feita a partir da 
análise de documentos ainda do século XVI, que des-
creviam o que era visto, tal como questões históricas 
de povos antigos, vestígios romanos, etimologias que 
correspondiam ao gosto da época, exemplificando-se 
pelos viajantes que retornavam para visitar os roma-
nos.

 Especialmente o complexo de Grenoble Gran-
de Chartreuse, posteriormente abordado pelo autor 
como item da “a lista de Maravilhas de Dauphiné” 
(BOYER, 2000, p. 28), formando uma espécie de guia 
dos viajantes. Guias estes, que encorajaram visitan-
tes com destino a Itália a passar por Lyon, compondo 
o “Tour de France” um precursor “Grand Tour”1,  que 
começou por volta de 1600 devido à sua popularida-
de ascendente durante o período do final da Guerra 
dos Cem Anos ao início das guerras da religião, abri-
gando reis e a corte.

 Este cenário composto por Lyon, se tornou um 
lugar importante para comerciantes e estrangeiros, 
que passou a proporcionar experiências intelectuais 
e artísticas, sendo incentivadas pelas passagens fre-
quentes de viajantes de todos os tipos, essas experi-
ências eram proporcionadas por burgueses em hotéis 
e cabarés. Justificando a nova relação que os viajan-
tes passaram a ter no século XVII, interessando-se 
pelas várias atividades, inclui-se desde a historicida-
de, admirando o poder da cidade e seu esplendor e 
“a gentil hospitalidade das francesas” (BOYER, 2000, 
p. 28-30).

 O turismo é referido por Vargas (2014, p. 3), 
como um ato de viajar, ou mesmo uma implicação de 
deslocamento, com intenção de se retornar ao local 
de partida. Para Vasconcelos (2005, p. 159), o tu-
rismo compreende as atividades que são realizadas 
pelas pessoas “durante suas viagens e estadas em 
lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 
período consecutivo inferior a um ano”, com finalida-
des diversas, tais como lazer e negócios. Vemos que, 
segundo os autores mencionados, o turismo pode ser 
entendido como uma opção de lazer e negócio que 
influencia diretamente e indiretamente o setor eco-
nômico, exercendo de diversas formas um papel de 
1 1 Grand Tour, expressão pela qual vieram a ser de-
nominadas as viagens aristocráticas pelo continente europeu, 
anteriores à gradativa substituição do tempo orgânico pela re-
gulação do tempo e sua divisão em tempo de trabalho e tempo 
de lazer no mundo moderno sob o capitalismo (SALGUEIRO, 
2002).

O Turismo

O conceito de turismo se relaciona ao ato de via-
jar. E para aprofundarmos sobre ele, aborda-se aqui 
as primeiras menções de tal atividade ao decorrer da 
história. Para entender o que levaram as pessoas ao 
ato de viajar é necessário o questionamento a res-
peito da migração e a duração do deslocamento, na 
análise é questionado as ações que repercutiram no 
turismo. O turismo não era visto como algo significa-
tivo, essa concepção de importância econômica só 
ganha destaque após a crise de 1929. Para o turis-
mo acontecer da forma como ocorre hoje, segundo 
Boyer, é preciso mencionar a descoberta da América 
e como este fato instigou a curiosidade pelas via-
gens. A movimentação de reis para a Itália em 1492, 
e seus interesses pelos trabalhos realizados no con-
vento Chartreuse, a busca pela escalada do Monte 
Cenis, até o cume de Rochemelon que era escalado, 
desde a Idade Média, por certos viajantes e peregri-
nos da Itália, onde havia a crença na existência de 
um tesouro (BOYER, 2000, p. 9-15).

 Os primeiros impressos que tinham o obje-
tivo de instruir e dar informações para aqueles que 
viajavam, só tem início por volta do século XVI com 
as peregrinações à Terra Santa e a Roma. Estes re-
gistros retratam a prática como uma novidade, di-
ferenciando-se com a viagem à Itália no período da 
Idade Média. Surgindo a jornada, ou “pré-turismo”, 
iniciando lentamente a partir da peregrinação que ti-
nha como destino, na maioria dos viajantes, Roma 
e alguns para Jerusalém passando pelo Sudeste da 
Europa (BOYER, 2000, p. 17).

 Os viajantes são descritos como clérigos, 
guerreiros, artistas ou mercadores. Com objetivos 
distintos, os clérigos iam à Roma em busca de lucro, 
como é mencionado nas notas de Du Bellay, acom-
panhando seu tio cardeal ou Jean-Jacques Bouchard, 
em 1630-1631, cujas notas de viagem têm o valor 
de confissões. Grupos de pessoas que viajaram pela 
Europa por prazer, pela educação ou simplesmente 
curiosidade, descrito por um filho de um membro do 
Parlamento, que após terminar seus estudos em Ox-
ford, partiu para o continente europeu com interesse 
enciclopédico. A descrição de Thomas Coryat como 
andarilho, observador, observando o detalhe pitores-
co, objetivando ver tudo em seu caminho para Roma. 
Viagens que passam pelo Sudeste, devido a reputa-
ção de faculdades de medicina, onde jovens médicos 
iam estudar. Germânicos também iam para a França, 
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catalizador das interações entre as pessoas de luga-
res diferentes, com as mais diversas finalidades. O 
objetivo da atividade turística é a busca por conhecer 
novos lugares e ter a experiência de uma vivência di-
ferente da qual se está habituado. Entre tais finalida-
des, segundo o Ministério do Turismo (2006) pode-se 
destacar o turismo com o intuito:

• Cultural: que tem como objetivo vivenciar 
o conjunto de elementos que sejam signifi-
cativos do patrimônio histórico e cultural e 
que tenha a identidade de uma determinada 
população. Objetivando a contemplação de 
centros históricos, museus, sítios arqueoló-
gicos, festas típicas, eventos gastronômicos 
entre outros que representem a identidade 
material ou imaterial (MINISTERIO DO TU-
RISMO, 2006, p. 12).

• Rural: que tem como objetivo aproximar a 
vivência com o campo e suas atividades ro-
tineiras, como o contato direto com animais, 
atividades equestres, atividades de pesca, 
alimentação típica entre outros (MINISTERIO 
DO TURISMO, 2006, p. 12).

• Ecológico: também conhecido como ecotu-
rismo, tem como o objetivo através de práti-
cas educacionais, de lazer, de esportivo o de 
estimular e conscientizar sobre a preserva-
ção da natureza, e valorizar o meio ambien-
te. Através de trilhas, banhos de cachoeira, o 
mergulho para contemplação da vida mari-
nha, com escaladas em pontos turísticos etc.

Há ainda outras possibilidades, tais como o tu-
rismo de consumo (que tem como objetivo principal o 
consumo de produtos), o turismo de formação (perti-
nente a área de estudos), turismo gastronômico (que 
visa desfrutar da comida tradicional de um determi-
nado local/região), o turismo de aventura (que visa 
a prática de esportes de risco ou de atividades com 
caráter recreativo), e ainda, o turismo religioso (que 
contempla acontecimentos e/ou eventos de caráter 
religioso).

O Turismo no Brasil e o setor ho-
teleiro
No Brasil, assim como no mundo, o consumo nas 

sociedades é um dos maiores impulsores do fluxo do 
capitalismo mundial, sendo o turismo um dos res-

ponsáveis por esse fluxo. Com a globalização e mer-
cantilização sendo catalizadoras do fluxo de informa-
ções e de compras, o processo de consumo vem se 
tornando cada vez mais frequente e ágil, mudando e 
incentivando a maneira como a sociedade encara os 
meios de aquisição, consumo de bens e serviços.

Tais resultados podem ser exemplificados pela 
conquista do Brasil pela décima terceira (13ª) colo-
cação em relação ao ranking de maiores economias 
turísticas do mundo, em 2016, nas estatísticas do Mi-
nistério de Turismo. Essa colocação é o resultado de 
investimentos que fomentam o desenvolvimento do 
turismo, com o objetivo de alcançar o crescimento do 
PIB. Para Jeanine Pires, presidente da Embratur, Ins-
tituto Brasileiro de Turismo, a “geração de empregos 
e de divisas com o turismo internacional” são “dois 
itens essenciais para contribuir com o desenvolvi-
mento do país” (MINISTERIO DO TURISMO, 2010).

O turismo, dessa forma, adquire um caráter 
econômico, visto que a movimentação dos indivídu-
os, seja individualmente seja um grupo de pessoas, 
movimenta o capital e exerce relações com o setor 
de serviços e geração de empregos. Com base nas 
variadas definições, entenderemos aqui, o turismo 
como sendo: individual (quando os viajantes decidem 
as suas atividades e itinerários sem intervenção de 
operadores) e como turismo de massa (quando um 
grupo de pessoas é acompanhado por um operador 
turístico).

O turismo pode ser entendido como um “câm-
bio do local de residência” (VASCONCELOS, 2005, 
p. 156), no qual se tem uma viagem com retorno ao 
local de origem, em um dado período de tempo. Se-
gundo os autores Telles e Gandara (2011, p. 13), a 
prática de turismo pode ser analisada como “um dos 
protagonistas da organização territorial”. Para Silva 
(2003, p. 27), o turismo se define como sendo “a ci-
ência, a arte e atividade de atrair, transportar e alojar 
visitantes, a fim de satisfazer suas necessidades e 
seus desejos”.

Ao se atentar ao turismo como uma importante 
indústria de comércio, nota-se que “ocorrem fenôme-
nos de consumo, originam-se rendas, criam-se mer-
cados nos quais a oferta e a procura encontram-se” 
(BARBOSA, 2005, p. 108), caracterizando-se como 
um movimento financeiro, que se justifica como pro-
gramação da política econômica.

As motivações das atividades turísticas como 
política econômica se dão por diversos fatores, para 
o turismo, entre os maiores atrativos destacam-se as 



12

riquezas naturais, sendo muito procuradas as regi-
ões e lugares denominadas cênico-paisagísticos, tais 
como as praias.

O Brasil é conhecido por sua diversidade e va-
riedade cultural, onde seus recursos naturais e belas 
paisagens compõem uma rica lista de opções. Para 
sua economia, o turismo exerce um papel significati-
vo, sendo cerca de 273 milhões de pessoas viajando 
pelo país por ano (GEOFUSION, 2015), seja a lazer 
ou a negócios. Nesse mercado, existem as organiza-
ções que compõem as atividades turísticas, que são 
elas: as públicas, privadas e do terceiro setor (MO-
RATELLI; SOUZA, 2006, p. 2). Entre elas os autores 
destacam a esfera privada, pois oferecem serviços 
como: hospedagem, alimentação, transporte e entre-
tenimento.

Uma questão em relação a manutenção das ci-
dades, que pode ser evidenciada, é a ausência de 
planejamento urbano, a insuficiência na coordena-
ção de exploração dos recursos, que tem causado a 
destruição ou o desperdício desse potencial. Desta-
cam-se os “riscos decorrentes da ausência ou inade-
quada percepção deste potencial” (ALMEIDA, 2009, 
p. 542) em que o autor destaca o cenário em que go-
vernantes seguem interesses econômico-financeiros, 
partindo de influência de consultores2, ou creem que 
o turismo pode se desenvolver com a oferta turística, 
levando estes municípios “ao desperdício de recursos 
com elaboração de planos e projetos destinados ao 
fracasso” (2009, p. 542), quando são desvinculados 
de uma real avaliação da necessidade populacional.

Além de atender às demandas da população, 
deve-se prestar atenção aos serviços de hospeda-
gem, com o foco de entender o que o hóspede procu-
ra. O hotel tem como objetivo suprir as expectativas 
e compreender que:

Observando mais cuidadosamente a 
atividade hoteleira notamos que ela 
corresponde fundamentalmente, a 
atender necessidades do hóspede, 
em substituição ao que ele possui 
em seu domicílio, junto a seus fa-
miliares. Em sendo dessa forma, o 
serviço prestado pelo é muito mais 
do que transportar bagagens, limpar 
e arrumar a unidade habitacional, 
servir refeição, entregar chaves etc. 
(NUNES, 2012, p. 5)

Considerando as observações feitas por Nunes, 
2 O serviço de consultoria, acontece por meio de diag-
nósticos e processos e tem o propósito de levantar as necessi-
dades do cliente, identificar soluções e recomendar ações (MO-
SER, 2009).

nota-se a importância das impressões que os hóspe-
des vão adquirindo ao decorrer de sua hospedagem, 
impressões essas que vão culminar em um resultado 
positivo ou negativo a respeito da viagem. A partir 
disso, surge os níveis de classificação dos hotéis.

A gama de serviços e a infraestrutura do hotel, 
atualmente no Brasil, são expressas através da clas-
sificação por estrelas. Essa classificação divide os 
hotéis, entre aqueles que oferecem o maior nível de 
conforto e opções de atividades, conhecidos como os 
hotéis cinco estrelas, dos hotéis que oferecem o so-
mente os serviços básicos. Consultar tabela ao final 
do trabalho (Anexo 1).

A gama de serviços e a infraestrutura do ho-
tel, atualmente no Brasil, são expressas através da 
classificação por estrelas. Essa classificação divide 
os hotéis, entre aqueles que oferecem o maior nível 
de conforto e opções de atividades, conhecidos como 
os hotéis cinco estrelas, dos hotéis que oferecem o 
somente os serviços básicos. Consultar tabela em 
anexo.

O Turismo em cidades históricas 
brasileiras
Para entender as dinâmicas existentes nas ci-

dades históricas, buscou-se analisar os cenários das 
cidades já existentes, explorando os eventos de alta 
temporada e baixa temporada, e se atendo à rotina 
dos moradores locais e todas as complicações e de-
safios que se resultam da relação entre moradores e 
turistas.

O conceito que temos de cidades históricas se dá 
na década de 1930 pela “busca estatal por elemen-
tos de representação da nação” (COSTA; STEINKE, 
2013, p. 165). Para compor essa representação eram 
relevantes naquele momento as particularidades ge-
ográficas, históricas e artísticas, o que levou ao pro-
cesso de formação do território nacional. Os autores 
ainda complementam:

Relegaram-se ao esquecimento, 
neste movimento de busca da iden-
tidade da nação, os negros, os indí-
genas, seus modos de vida e sua im-
portância no soerguimento de tudo 
que fora tratado como patrimônio 
burguês representante da história e 
da memória brasileiras via cidades 
históricas (COSTA; STEINKE, 2013, 
p. 165).

Nesse trecho os autores atentam para o fato de 
que essa valorização do que é histórico ou do que 
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deve ser preservado vem carregado de paradigmas 
e dogmas sociais temporais. Por tanto, a representa-
ção que se tem do patrimônio cultural reflete as “in-
terações harmoniosas e/ou conflituosas de existên-
cia, sobrevivência, desejos e necessidades” (COSTA; 
STEINKE, 2013, p. 172), resultando nas caracteriza-
ções territoriais que temos e quais são escolhidas 
para serem preservadas.

As cidades históricas exercem, então, um papel 
de contar histórias e vivências, e se apropriam do es-
paço urbano para reforçar o cenário imagético cultu-
ral. Na gestão das cidades, segundo Oliveira, tem-se 
buscado “promover atividades novas para substituir 
aquelas que se acabaram no passado” (OLIVEIRA, 
2010, p. 66), a partir de eventos, exibições e feiras 
de artes, museus, atividades de lazer e eventos para 
complementar a atividade turística oferecida. 

A composição desse cenário histórico demanda 
vários fatores (MINISTERIO DO TURISMO, 2006), tais 
como a infraestrutura urbana, serviços de marketing, 
opções de hotelaria, parques temáticos, a preparação 
do Estado para os aumentos populacionais esporá-
dicos (mencionando-se a falta de água nas cidades 
históricas em épocas de carnaval, e como exemplos 
temos Ouro Preto e Diamantina no ano de 20153), e 
como Pimentel (Repúblicas de Ouro Preto se prepa-
ram para enfrentar crise da água, 2015) destaca: a 
capacitação para o atendimento ao cliente, que por 
vezes, não apresentam domínio de outros idiomas.

Para o desenvolvimento do Turismo e das ativi-
dades culturais é preciso entender que essas ativi-
dades são mais do que simplesmente componentes 
da política econômica local (OLIVEIRA, 2010, p. 65), 
ou seja, precisam ser pensadas de forma ampla e 
planejada.

Os impactos gerados pelo turismo 
afetam todo o país, com influência 
em diversos setores da economia. 
Cerca de 70% dos municípios com 
potencial turístico apresentam o vo-
lume de turistas superior ou igual à 
população residente. Mas em 65 ci-
dades (6,7%), a população turística 
ultrapassa em mais de 10 vezes o 
número de habitantes (GEOFUSION, 
2015).

Como exemplo da colocação da autora, temos 
o caso do Rio Quente (GO), onde o número de tu-
ristas chega a superar o número de moradores cer-
ca de 300 vezes, em determinadas épocas do ano. 
3 Refere-se a crise hídrica no estado de MG em 2015, 
principalmente nas cidades históricas. No mesmo ano foi imple-
mentado sistema de revezamento para evitar o racionamento de 
água.

Esse município de pequeno porte, com cerca de 4 
mil habitantes, é impactado diretamente devido às 
proporções de visitantes. Isso ocorre, porque os flu-
xos turísticos exercem, no cenário local, significativas 
mudanças, sendo causadas pela atividade econômi-
ca. O exemplo demonstra as situações e os desafios 
a serem superados por cidades que se apresentam 
como focos turísticos. Tais cidades precisam de ações 
e medidas que a preparem para o fluxo de pessoas, 
o aumento populacional esporádico, de modo que os 
impactos sejam em sua maior parte benéficos, tor-
nando harmônicas, as interações entre moradores e 
visitantes em altas temporadas.

Nesses casos, o planejamento passa a ser in-
dispensável para gestão das cidades, principalmen-
te as históricas, em vista dos seus valores históricos 
com potencial turístico. A autora ainda menciona a 
importância desse potencial ao destacar que, essas 
cidades “precisam contar com atrações turísticas re-
conhecidas, diversificadas e infraestrutura apropria-
da para que o turismo se estabeleça como efetiva 
atividade econômica” (OLIVEIRA, 2010, p. 66), ca-
racterizando assim como atrativa e referente nesse 
mercado.

Para alcançar os resultados esperados, o pla-
nejamento deve se estender e contemplar para as 
mais diversas áreas, das quais se destacam a cons-
trução civil, indústria alimentar, produção de móveis 
e utensílios domésticos, serviços de profissionais li-
berais e no movimento bancário (BARBOSA, 2005, p. 
111). Além dos setores citados acima, é mencionado 
os pontos positivos de um bom planejamento para o 
meio ambiente:

• Na preservação de importantes áreas natu-
rais - justificando o financiamento para pre-
servar parques naturais, recreações e ma-
nutenções no referido (BARBOSA, 2005, p. 
112);

• Preservação de locais históricos e arqueoló-
gicos - com o turista é viável a manutenção 
já que ele traz incentivo econômico e deixa 
capital por onde passa (BARBOSA, 2005, p. 
112);

• Melhorias na qualidade ambiental para re-
cepcionar o turista o ambiente deve ser 
agradável, incentivando a estética e sanean-
do problemas com o ar, água, lixo e poluição 
sonora (BARBOSA, 2005, p. 112);

• Melhoria de infraestrutura - para viabilizar o 
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acesso é preciso suprir necessidade do turis-
ta com “rodovias, sistema de água e esgoto, 
telecomunicação” (BARBOSA, 2005, p. 112);

• Valorização da cultura típica - a procura do 
turista pode ser um fator importante para 
manter e divulgar hábitos e costumes regio-
nais, já que devido ao processo de globaliza-
ção se faz frente a esse processo (BARBO-
SA, 2005, p. 112).

Pontos esses, são importantes componentes 
para as cidades históricas, pois estão incluídos os 
objetivos de desenvolvimento consciente. Viabilizan-
do e preservando o meio ambiente, compondo assim 
um planejamento eficaz para a cidade como um todo

desenvolver a atividade turística de 
forma sustentável, favorecendo a uti-
lização e a apreciação dos recursos 
pelos visitantes atuais, protegendo 
sua originalidade e atratividade para 
as gerações futuras (TEIXEIRA; SIL-
VA; BERNARDES, 2013, p. 22).

Tais decisões não influenciam somente o espaço 
físico, mas todas as relações sociais e econômicas 
locais. Dessa forma, é preciso um planejamento ade-
quado, para que as cidades históricas possam, não 
somente usufruir dos impactos positivos do turismo 
como atividade econômica, como também preservar 
e assegurar seu conjunto de bens culturais para as 
futuras gerações.

O caso de Pirenópolis (GO) e 
Ouro Preto (MG)
Pirenópolis se localiza ao norte da capital do 

Estado e segundo a cultura local, foi fundada em 
1727, ainda que não haja “documentos comprobató-
rios e muitos historiadores e cronistas antigos” afir-
mem que sua fundação tenha ocorrido por volta de 
1731 (PREFEITURA DE PIRENÓPOLIS), com área 
de 2.205,010 km² e população estimada em 24.908 
pessoas (IBGE, 2019). A cidade é comtemplada por 
um conjunto histórico arquitetônico, urbano e paisa-
gístico que se originou a partir de um acampamento 
de garimpeiros, se consolidando por volta de 1750 
(GODINHO; OLIVEIRA, 2010, p. 111). Seus bens 
arquitetônicos se mantiveram com testemunho das 
primeiras ocupações do território goiano, o qual pre-
servou uma das festas mais populares do Estado de 
Goiás - a Festa do Divino de Pirenópolis (IPHAN). 
O município é atualmente valorizado por preservar 
suas tradições e manter bens históricos materiais e 

imateriais.
O município de Pirenópolis está si-
tuado na chamada Região do Ouro 
(definida pelo Ministério do Turismo 
a partir do seu Programa de Regio-
nalização) e na Área de Proteção 
Ambiental (APA) Pirineus (instituída 
pelo Governo do Estado por meio do 
Decreto Nº 5.174, de 17 de fevereiro 
de 2000) (PENA; NEIVA; GIAMPAO-
LO, 2016, p. 6).

Devido a estes fatores e a mobilização social, a 
cidade se mantém preservada, sendo um dos pontos 
turísticos do Estado. Reconhecer os aspectos his-
tóricos e evolutivos da cidade, é indispensável para 
entender os elementos culturais e as intervenções 
ao decorrer desse processo, e compreender “que as 
intervenções empreendidas no Centro Histórico não 
necessariamente contribuem para a preservação dos 
atributos singulares do local” (SOUZA, 2017, p. 18-
19). Em cidades que atuam como destinação turísti-
ca, a eventual visitação do público gera resíduos ao 
consumo e descarte, principalmente nos períodos de 
férias, feriados e finais de semana, gerando um volu-
me maior do que o da população local (PENA; NEIVA; 
GIAMPAOLO, 2016, p. 2).

 Como observa Pena (Turismo em Pirenópolis-
GO intervenção urbana na área do Centro Historico, 
2016) (2016), os locais para hospedagem se asso-
ciam com a produção dos resíduos, a depender do 
“número de hóspedes; número de funcionários e ter-
ceirizados; variação sazonal; serviços oferecidos aos 
hóspedes; faixa etária dos hóspedes; motivo da hos-
pedagem; entre outros”, e da relação de consumo e 
descarte e qualificação dos serviços prestados.

 A atividade turística em Pirenópolis somen-
te se consolidou após as melhorias dos acessos na 
década de 1950, com o “fornecimento de minerais 
(quartzito) para a construção de Brasília na década 
de 1950” (GODINHO; OLIVEIRA, 2010, p. 110), favo-
recendo sua ligação com Brasília. A cidade concen-
tra seus patrimônios em dois locais, o primeiro está 
próximo ao Rio das Almas, na Rua do Carmo e Av. 
Bernardo Sayão onde estão: a Igreja Nossa Senhora 
do Carmo, a Ponte do Carmo e da Casa de Câmara e 
Cadeia. O segundo está na Rua do Rosário e na Rua 
Direita, onde estão: a Igreja Nossa Senhora do Rosá-
rio, o Cine Pireneus, o Teatro Pirenópolis e o Museu 
das Cavalhadas. E mais espalhado na malha urba-
na estão o Museu da Família Pompeu, Igreja Nosso 
Senhor do Bonfim e a Ponte Pênsil Dona Benta. As 
infraestruturas turísticas, consideradas por prestar 
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serviços como os de alimentícia, hospedagem, sina-
lização turística e lojas de artesanato estão localiza-
das, em grande concentração, na Rua do Lazer (Rua 
do Rosário) e na Rua Ruy Barbosa (GODINHO; OLI-
VEIRA, 2010, p. 114-115).

 No roteiro dos turistas também se encontram 
elementos naturais, tais como as cachoeiras, corre-
deiras e Mirantes. Entre as unidades de preservação 
que o munícipio possui, se destacam: o Parque Esta-
dual dos Pireneus e a Área de Preservação Ambiental 
da Serra dos Pireneus e cinco Reservas Particulares 
do Patrimônio Nacional (GODINHO; OLIVEIRA, 2010, 
p. 112).

Brusadin e Silva descrevem Ouro Preto-MG 
como sendo um conjunto que contém vários monu-
mentos históricos, abundante em patrimônios mate-
riais como: museus, chafarizes, casas e esculturas 
e artifícios religiosos, importantes testemunhos das 
tradições brasileiras da época considerada como o 
apogeu do ouro4 no Brasil. E a dinâmica para as cida-
des históricas tem o foco de relacionar os “conflitos 
existentes entre os interesses da comunidade local 
e dos turistas” (BRUSADIN; SILVA, 2012, p. 69-77).

O autor defende a manutenção do espaço físico 
pelo uso turístico, não apenas gerando a renda mo-
netária para tal, mas também recuperando a iden-
tidade local, por meio da revitalização tendo como 
base a memória coletiva o bem mantem-se perpetu-
ado. (BRUSADIN; SILVA, 2012, p. 80)

O desenvolvimento da prática do turismo é algo 
constantemente estimulado pelo marketing5 que visa 
a “satisfação do turista”, sendo transformados em 
polos voltados estrategicamente para receber o flu-
xo de pessoas e capital, estratégias essas voltadas 
para as motivações e desejos dos turistas, por meio 
de forma simbólica da climatização propicia para os 
visitantes. Essa demanda caracteriza os bens cul-
turais como “objetos de consumo” (CIFELLI, 2005, 
p. 73-76). Contribuindo assim na construção de um 
imaginário coletivo do que seria uma cidade históri-
ca, a autora complementa a respeito da consolidação 
dessa imagética:

A interação entre o sistema de obje-
tos, como bens patrimoniais, e o sis-
tema de ações geradoras de fluxos 
de pessoas, bens, serviços e capital, 

4 Se refere ao período que a extração de ouro no território 
brasileiro alcançou seu ápice.

5 Estudo das atividades comerciais que, a partir do co-
nhecimento das necessidades e da psicologia do consumidor, 
tende a dirigir os produtos, adaptando-os, para o seu melhor 
mercado; estudo de mercado (DICIONÁRIOS PRIBERAM, 2008-
2020).
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cultural. O tombamento foi uma medida importante 
para efetuar a salvaguarda do patrimônio e colocá-lo 
à disposição da sociedade e de ser frutífero à comu-
nidade local. Os autores polemizam que:

A partir do recebimento do título 
pela UNESCO, a cidade continua 
motivada a preservar e conservar o 
seu patrimônio. Em 2001, o título re-
presentava a oportunidade de cres-
cimento econômico que a cidade 
almejava. Porém, o título não serviu 
para proporcionar o desenvolvimento 
econômico para a cidade, visto que o 
turismo ainda não deslanchou (TEI-
XEIRA; SILVA; BERNARDES, 2013, p. 
26).

O título de tombamento é concedido pela Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) em 14 de dezembro 
de 2001, apresentando um importante conjunto his-
tórico e arquitetônico - contemplado por igrejas, mu-
seus, comércios e residências coloniais, delimitado a 
partir de um perímetro de tombamento, festividades 
como A Procissão do Fogaréu e os acervos da poeti-
sa Cora Coralina.

A Cidade Patrimônio
A atribuição de algumas cidades como histó-

ricas tem como objetivo perpetuar como “símbolos 
nacionais” (DELGADO, 2005, p. 114) como menciona 
a autora, a construção dessa simbologia tem como 
finalidade relembrar e reencontrar o pertencimento e 
a identidade, que consideraremos aqui como imposi-
ção de uma uniformidade nacional ou regional. Esse 
reconhecimento se estabelece com a conservação da 
sua estrutura urbana, um grande marco físico e tem-
poral, e suas tradições culturais que perpetuaram no 
tempo até os dias atuais.

Para entender mais a respeito da definição de 
patrimônio, é importante entender que foi necessá-
rio ter a objetivação da cidade como um “lugar de 
memória” (DELGADO, 2005, p. 115) para compor o 
cenário de patrimônio, por isso os principais pontos 
históricos da cidade se justificaram tão necessários.

A fim de entendermos o que são os monumen-
tos, o cerne do Patrimônio Cultural, temos a explana-
ção de Freitas (2004, p. 32) sobre a Convenção para 
a proteção do Patrimônio Cultural e Natural, aprova-
da em novembro de 1972, em Paris, pela conferência 
geral da UNESCO, na qual menciona que:

De acordo com a Convenção para a 

consolidam a adequação de porções 
do território ao atendimento da de-
manda turística (CIFELLI, 2005, p. 
76).

Essa imagética é composta de exempla-
res que alcancem destaque e repercussão, usan-
do de passagens urbanas a partir de ângulos que 
preferencialmente dão destaque aos exemplares 
da arquitetura monumental e que transmitem “o 
sentimento nostálgico de volta ao passado”, omi-
tindo os problemas urbanos, “como o trânsito, 
lixo, a poluição visual e sonora” (CIFELLI, 2005, p. 
78), para passar a conveniente imagem da vivên-
cia e experiência da atividade turística na cidade. 

O Turismo em Goiás
Ao direcionarmos o olhar para Goiás, temos 

como cenário uma cidade portadora de “elementos 
significativos do patrimônio histórico, artístico e cul-
tural, valorizando e promovendo os bens materiais e 
imateriais da cultura” (TEIXEIRA; SILVA; BERNAR-
DES, 2013, p. 26), que valorizam e promovem bens 
materiais e imateriais da cultura goiana.

A cidade inicialmente conhecida como Vila Boa, 
e anteriormente como Arraial de Sant’Ana, se desen-
volveu a partir da exploração do território por bandei-
rantes e a descoberta do ouro de aluvião6. A região 
passou a ser povoada por garimpeiros e aqueles que 
almejavam o lucro e uma nova vida nessa região tão 
pouco conhecida. Só posteriormente recebe o nome 
de Goiás, baseada nos indígenas que habitavam a 
região antes da colonização dos bandeirantes. Fun-
dada em 1729, como capital do estado até 1937, data 
de transferência para Goiânia.

Devido à preservação dos aspectos históricos, 
os materiais e os imateriais, a cidade se desenvolve 
focando na atividade turística, ou seja, sendo o turis-
mo uma das principais fontes de renda da cidade de 
Goiás (IBGE, 2019). Compondo o cenário que trouxe 
o reconhecimento de seu valor mundial, a cidade de 
Goiás “foi considerada, no ano de 2001, Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela UNESCO” (TEIXEIRA; 
SILVA; BERNARDES, 2013, p. 26), caracterizando-se 
assim como cidade histórica, sendo então incluída 
no roteiro de turistas que buscam a vivência do bem 
6 Exploração do ouro de modo rudimentar. O modelo 
clássico, o garimpo manual. Em que o garimpeiro nas margens 
do rio, lava e separa o material aluvionar com auxílio de pás e 
bateias. (CORREIA, 2019)
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proteção do Patrimônio Cultural são 
monumentos: obras arquitetônicas, 
esculturas ou pinturas monumentais, 
objetos ou estruturas arqueológicas, 
inscrições, grutas e conjuntos de 
valor universal excepcional do pon-
to de vista da história, da arte ou da 
ciência. Os conjuntos são: grupos de 
construções isoladas ou reunidas, 
que por sua arquitetura, unidade ou 
integração à paisagem, têm um va-
lor universal excepcional do ponto de 
vista da história, da arte ou da ciên-
cia. Por sua vez, os sítios são: obras 
do homem ou obras conjugadas do 
homem e da natureza assim como 
áreas, incluindo os sítios arqueoló-
gicos, de valor universal excepcional 
do ponto de vista histórico, estético, 
etnológico ou antropológico (FREI-
TAS, 2004, p. 32).

A conjuntura desses elementos que são obras 
criadas pelo homem ou o influenciaram durante sua 
trajetória e desenvolvimento, formam o cenário que 
caracteriza a identidade, que, com toda sua comple-
xidade, representa uma parcela dos povos que habi-
taram a região, uniformidade essa que não contem-
pla toda a identidade existente.

 Para Nogueira, as características que com-
põem o cenário são expressas pela imagem de goia-
nidade. As imagens que consolidam e exemplificam 
essa goianidade provêm de diversas fontes, como da 
historicidade, dos momentos de sociabilidade, dos 
discursos e das construções dos poetas e escritores 
que foram-se constituindo a partir de vários registros 
ao longo do tempo (NOGUEIRA, 2008, p. 141).

 Como principal características dos cenários 
temos os edifícios históricos, por serem testemunhas 
físicas, que atuam como atrativos. A formação do que 
viera a compor o patrimônio da cidade de Goiás se 
iniciou como a maioria das ocupações do Brasil colô-
nia.

As ocupações se iniciaram na me-
dida em que os territórios fossem 
interessantes para o aproveitamen-
to econômico; os primeiros arraiais, 
vilas e cidades surgiram com a ex-
ploração vegetal, mineral, por serem 
entrepostos comerciais e logo foram 
abandonadas conforme os recursos 
se exauriam (OLIVEIRA, 2014, p. 24).

As ocupações se consolidaram “num sítio bas-
tante acidentado ao longo do Rio Vermelho sob a 
Serra Dourada”, o que atualmente se denomina de 
Centro Histórico. O desenvolvimento da malha urba-

na foi influenciado pela ascensão política e econômi-
ca, interferindo nos espaços físicos, e como menciona 
Oliveira (2014, p. 24), “os espaços públicos criados 
no entorno dos edifícios institucionais e religiosos 
passaram a orientar e delimitar a ocupação privada”. 

 Exemplificando-se a implantação dos edifícios 
religiosos nas margens distintas, tem-se a “implanta-
ção da Capela de Sant’Anna e da Igreja do Rosário, 
em cada uma das margens do Rio Vermelho”. En-
tre os equipamentos institucionais temos O Largo do 
Chafariz onde estão localizados o Chafariz de Calda 
e a Casa de Câmara e Cadeia, o largo da Matriz onde 
se encontra o Palácio dos Governadores (Palácio 
Conde dos Arcos), que compuseram os fatores “de 
organização, direcionamento e retificação do espaço” 
(OLIVEIRA, 2014, p. 29-32).

Temos um conjunto pertinente de edifícios histó-
ricos e demais edifícios que constituem a paisagem 
vilaboense, dos quais tem destaque o Quartel do XX, 
a Igreja da Boa Morte (atualmente de Arte Sacra da 
Boa Morte), as residências, como a de Cora Coralina 
(hoje Museu Casa de Cora Coralina, entre outras re-
sidências e/ou comércio da população local.

 Para o planejamento das cidades históricas, 
é uma dificuldade o diálogo do existente com os no-
vos usos, mostrando-se recorrente a “tensão entre 
a necessidade de se conservar a malha física da ci-
dade (seu centro e sua paisagem) e a demanda das 
atividades que ocorrem nesses espaços ou as que 
para ele são atraídas” (OLIVEIRA, 2010, p. 64). Isso 
ocorre devido as limitações do seu caráter histórico, 
visto que as atividades precisam se conciliar ao exis-
tente de modo a não danificar a malha ou o caráter 
da cidade que foi edificado em uma época. onde o 
planejamento para a cidade não existia ou não con-
templava as necessidades que existem contempora-
neamente, como exemplos temos a mobilidade que 
não favorece os percursos pela cidade.

As práticas culturais goianas
Para a definição de patrimônio cultural imaterial 

o IPHAN, Resolução nº 1, de 3 de agosto de 2006, 
conceitua como: “algo que lhe é inerente, ou seja, 
seu caráter dinâmico e processual como fator de 
identidade de grupos sociais e de indivíduos” (MELO; 
CARDOZO, 2015, p. 1068).

E para a cultura goiana não teria melhor definição 
de identidade como a goianidade, termo usado pela 
autora Nogueira (Turismo e cultura em Goiás, 2008). 
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Partindo de diversas fontes, o termo é composto por 
meio da historicidade, dos momentos de sociabilida-
de que existem na relação das pessoas e na intera-
ção delas, dos discursos que veiculam e propagam a 
identidade e sociabilidade, da construção dos poetas 
e escritores para retratar e eternizar momentos que 
formaram, e ainda formam a identidade cultural, que 
compõem uma parcela do que é ser goiano.

As representações das características materiais 
e simbólicas que formam a identidade têm caráter 
singular de cada território. E apreender os valores 
atribuídos pelos indivíduos aos bens materiais e a 
construção simbólica do espaço resulta no que cha-
maremos aqui de território (LIMA, 2013, p. 55).

A composição do território de Goiás está repleta 
de componentes, entre eles “a principal festa religio-
sa na Cidade de Goiás é a Procissão do Fogaréu na 
Semana Santa”, por sediar o “Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA)” desde o final 
dos anos 90, considera-se também o trabalho arte-
sanal “das doceiras, a culinária representada pelo 
empadão goiano e pelo arroz-com-pequi, os licores 
produzidos com frutos típicos do cerrado”, doces de 
frutas cristalizadas, o pastelinho7 e o alfenim8. As re-
presentações artísticas e singulares como “os qua-
dros de areia de Goiandira Couto” (LIMA, 2013, p. 54) 
e da poesia de Cora Coralina, “era também uma do-
ceira de mão cheia. Além de descrever em seus ver-
sos as delícias da culinária goiana, passou adiante as 
receitas de seus doces cristalizados” (IPHAN, 2014).

A eles são atribuídos sentidos de valores, por 
meio da metodologia do Inventário Nacional de Refe-
rências Culturais (INRC) da Cidade de Goiás e entor-
no, desenvolvida pelo IPHAN para produzir conheci-
mento sobre os domínios da vida social e reconhecer 
como patrimônio. Na pesquisa é mencionado:

As edificações, as paisagens natu-
rais. São também as artes, os ofícios, 
as formas de expressão e os modos 
de fazer. São as festas e os luga-
res a que a memória e a vida social 
atribuem sentido diferenciado. [...] 
Em suma, referências são objetos, 
práticas e lugares apropriados pela 
cultura na construção de sentidos de 
identidade, são o que popularmen-
te se chama de raiz de uma cultura 
(IPHAN, 2014).

E ao alcançar o objetivo de conhecer melhor os 
7 Sobremesa típica com massa que reproduz o formato 
do empadão goiano recheada de doce de leite (IPHAN, 2014).
8 Doce de origem árabe, confeccionado com goma de fa-
rinha e água, em que imagens delicadas são esculpidas (IPHAN, 
2014).

elementos culturais que compõem a cidade e região, 
os estudos para compor o inventário tiveram um pa-
pel importante no reconhecimento do valor identitário 
de Goiás.

Na disseminação práticas culturais goianas uma 
ferramenta importante é a comunicação. Para tal, as 
narrativas para representar a identidade simbólica da 
cidade podem ocorrer de várias formas, uma delas 
é a partir de folders9 que segunda a autora Gomide 
(2007), são usados para anunciar a cidade ao turista, 
uma cartografia pensada de forma previa a induzir 
como a cidade deve ser percorrida de acordo com os 
valores patrimoniais que as norteiam.

Ora, os folders tendem a aguçar o 
olhar daquele que o vê. Serve como 
norteador de passeios e viagens para 
locais muitas vezes desconhecidos. 
Eles nos guiam e nos traduzem his-
tórias e nos conduzem a experiên-
cias que se tornam marcantes para 
nós, no mundo contemporâneo, tão 
preocupado com a diversidade cul-
tural.
Vivemos a era da preservação pa-
trimonial. Temos receio de que as 
coisas do passado se percam em 
meio ao turbilhão de novas conquis-
tas tecnológicas. Na aceleração da 
produção do novo, desejamos reviver 
tradições, resguardar o passado e 
guardar coisas para gerações futu-
ras. (GOMIDE, 2007, p. 30)

O turismo, como catalisador do patrimônio cul-
tural, se apropria muito bem desses veículos de co-
municação, pois utilizam dos valores de cultura, os 
interpreta e produzem um significado do qual o pú-
blico busca usufruir.

E na construção da paisagem cultural a per-
cepção do observador a respeito do que é visível no 
espaço é colocada em infinitas variáveis, pois, como 
comenta os autores Magalhães Filho e Oliveira, “é a 
complexidade das experiências que irá interferir na 
percepção do sujeito” (MAGALHÃES FILHO; OLIVEI-
RA, 2013, p. 36) nesse trecho é exemplificado como 
existe a interferência de fatores que moldam a vivên-
cia como sentimentos, valores e crenças.

Então se tem o patrimônio coletivo em que a me-
mória é materializada na arquitetura colonial, com re-
ferências simbólicas que delineiam a paisagem única 
de Goiás.

9 Folder é uma palavra em inglês que pode significar fo-
lheto, brochura, flyer. É um documento escrito que tem uma do-
bra (fold em inglês) e tem o objetivo de apresentar informações 
(SIGNIFICADOS, 2013).
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Goiás e suas riquezas naturais
Além do patrimônio material e imaterial (saberes 

e práticas culturais), a cidade é contemplada por re-
cursos naturais, como a Serra Dourada e o Rio Ver-
melho, atrativos para turistas do Brasil e do mundo. 
Ainda que a cidade seja marcada por pelas paisa-
gens exuberantes e edifícios históricos, mostra-se 
necessária uma infraestrutura capaz de incentivar o 
turismo local. A cidade goiana se assemelha às ou-
tras cidades históricas das quais se destacam Ouro 
Preto-MG e Pirenópolis-GO (mencionadas anterior-
mente), que preservam seus centros históricos para 
manter o cenário colonial, ainda que de forma recria-
da. No caso de Goiás, proporcionando uma vivência 
de um “lazer através de um sonho mítico de rural” 
(NOGUEIRA, 2008, p. 138).

 A imagética do rural aqui não é representada 
somente com a relação com as atividades primárias 
do campo, mas também através das atuais inter-re-
lações entre o urbano e rural, que trazem novas fun-
ções e tipos de ocupações (SILVA, 2005, p. 30), e 
entre elas o lazer, descanso e práticas turísticas que 
objetivam a aproximação com as práticas culturais 
e o meio ambiente, promovendo sua preservação e 
conservação. As práticas culturais estão diretamen-
te relacionadas ao fortalecimento do turismo rural, já 
que, a história de ocupação do espaço goiano é mar-
cada pela ruralidade (SILVA, 2005, p. 30), um traço 
marcante da identidade demonstrada pelo forte vín-
culo com a terra, evidenciada nos costumes e estilo 
de vida do campo, um ponto atrativo e valorizado pelo 
turismo rural.

Outro fator que ganha destaca frente às riquezas 
naturais são as características morfológicas e fito-
-biogeográfica10 do cerrado goiano (SILVA, 2005, p. 
31). A autora complementa sobre os elementos físi-
cos naturais:

Esta fisionomia de Goiás se dá ine-
rente ao bioma cerrado no deno-
minado Planalto Central Brasileiro, 
onde predomina um relevo consti-
tuído de superfícies aplainadas, ta-
lhadas em estruturas cristalinas e 
sedimentares, situadas em altitudes 
que oscilam entre 400 e 1000m. O 
cerrado possui solos antigos, pro-
fundos e bem drenados. O clima é 

10 Características fitogeográficas diz respeito ao conjunto 
de paisagens vegetais semelhantes;
características biogeográficas abrange aspectos físicos como 
relevo, clima, flora e fauna diversificadas e interdependentes, 
conforme informação do Sistema Biogeográfico do Cerrado 
(SILVA, 2005 p. 32 apud BARBOSA, 1996).

estacional, com duas estações bem 
definidas: seca e úmida. A precipita-
ção média anual é de 1500mm, com 
grandes variações intra-regionais 
(SILVA, 2005, p. 32).

Apresentando assim os elementos físicos e cli-
máticos da região, essa leitura também é refletida 
na concepção dos turistas. O Estado como um todo 
é detentor de uma vasta biodiversidade em todo seu 
espaço territorial, sua flora é “considerada a mais rica 
dentre as savanas do mundo”, compondo diferentes 
formações vegetais - “as florestais, as savânicas e 
as campestres com várias fitofisionomias denomina-
das de Cerrado, Cerradão, Mata de Galeria, Campo, 
Veredas, entre outras” (SILVA, 2005, p. 32). Mas a 
exploração dessa biodiversidade deve ser ponderada 
e supervisionada sob o planejamento, como a autora 
salienta em seu texto:

A conservação dessa biodiversida-
de do cerrado deve estar inserida 
no planejamento desenvolvimentis-
ta nacional e regional sendo prio-
ridades: estabelecer a capacidade 
de suporte populacional do meio 
ambiente; manter a integridade dos 
ecossistemas; promover a conserva-
ção e utilização sustentável dos re-
cursos biológicos; impedir a poluição, 
minimizando ou cessando a descar-
ga de materiais tóxicos no ar, água e 
terra; mobilização de segmentos da 
sociedade, entre os quais o setor de 
turismo, agricultura, pesca comercial, 
saúde pública, industrial e familiar 
(SILVA, 2005, p. 32).



20

Compondo assim a afirmação de que a atividade 
de turismo rural é capaz de agregar a conservação e 
desenvolvimento do cerrado goiano, valorizando as 
áreas naturais existentes e auxiliando na preserva-
ção das propriedades rurais, que detém além das 
características culturais da ruralidade o “estilo arqui-
tetônico de antigas construções e mantêm proces-
sos produtivos tradicionais, tornando-se importantes 
atrativos turísticos” (SILVA, 2005, p. 32).

Com o turismo em foco econômico, o planeja-
mento das cidades tende a concentrar seu desenvol-
vimento econômico de forma a valorizá-lo. Entenden-
do que, essa prática econômica também é benéfica a 
outros setores como o social, resultando no aumento 
de empregos e no cultural com a proteção e preser-
vação do patrimônio histórico-cultural.

A hospedagem em Goiás
O turismo é fomentado por inúmeros fatores, e a 

procura está ligada as qualidades e atrações propor-
cionadas ao usuário, o IMB disserta sobre o Estado 
de Goiás:

O turismo em Goiás está ancorado 
em suas belezas naturais proporcio-
nadas pela fauna e flora exuberantes 
do Cerrado, belas cachoeiras, serras, 
rios e chapadas, como também no 
reconhecido patrimônio histórico, 
com tradições culturais altamente 
representativas e culinária rica e sa-
borosa (INSTITUTO MAURO BOR-
GES, 2018, p. 40).

Como pode ser visto no trecho acima, são várias 
as atrações proporcionadas e reconhecidas como re-
presentativas. No texto são mencionadas as regiões 
que se destacam, entre elas estão:

Região Agro-ecológica - compreende o Par-
que Nacional das Emas - Sítio Natural do Patrimônio 
Mundial e Reserva da Biosfera do Pantanal, reco-
nhecidos pela UNESCO. (INSTITUTO MAURO BOR-
GES, 2018, p. 40)

Região Vale do Araguaia – área contemplada 
pela bacia do Rio Araguaia, tendo como acesso as 
cidades de Aragarças, Aruanã e as vilas de Bandei-
rantes e Luís Alves. (INSTITUTO MAURO BORGES, 
2018, p. 40)

Região do Ouro - compreendendo as cidades 
de Pirenópolis (Patrimônio Histórico Nacional), Co-
rumbá de Goiás (Sítio Histórico Estadual), Cidade 
de Goiás (Sítio Histórico do Patrimônio Mundial) e o 
Parque Estadual da Serra dos Pirineus. (INSTITUTO 

MAURO BORGES, 2018, p. 40)
Região das Águas - fonte de águas termais 

com temperaturas que variam de 30º a 57ºC e com-
provada capacidade terapêutica, está localizada em 
Caldas Novas e Rio Quente, municípios que abrigam 
o maior complexo hoteleiro de Goiás. (INSTITUTO 
MAURO BORGES, 2018, p. 40)

O turismo histórico e rural se aplica a Cidade de 
Goiás, e com isso em mente, desenvolvemos um le-
vantamento e pesquisas virtuais a fim de analisar-
mos o panorama dos serviços de hotelaria da cidade. 
Constatou-se a existência de 19 opções de hospe-
dagem na Cidade de Goiás. Esta pesquisa de campo 
foi realizada junto a 8 estabelecimentos, entre eles, 5 
pousadas e 3 hotéis, correspondendo a uma oferta de 
406 leitos (soma da tabela 1). Deve-se ressaltar que 
essa quantidade considera somente os locais que 
puderam ser visitados e pode ser feita a entrevista, 
visto que o contexto pandêmico dificultou o contato 
com os demais. A pesquisa também contempla o nú-
mero de funcionários, resultando um total de 65 fun-
cionários, sendo 48 permanentes e 17 temporários11.

Nome da Em-
presa

Número 
de Lei-

tos 

Número de Fun-
cionários (MxH) 

Hostel Dedo de 
Prosa 

- - -

Hostel do Bruela - - -
Hotel Araguaia - - 
Hotel Atlanta - -
Hotel Casa da 
Ponte 

96 7 2

Hotel Fazenda 
Manduzanzan

- - -

Hotel Fazenda 
Serra das Orquí-
deas 

- - -

Hotel Rio Verme-
lho

- - -

Hotel Raios de 
Sol 

55 2 2

Hotel Serrano - - -
Hotel Vila Boa 120 9 10

11 Contratados nos períodos de alta temporada.
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Pousada Cháca-
ra da Dinda

43 2 2

Pousada do Ipê 36 4 5
Pousada do Sol 56 4 2
Pousada Portal 
Alcion

- - -

Pousada Serra 
Dourada

- - -

Pousada Sinhá 
Fechada

Fechada Fechada

Pousada Solar 
dos Anjos

Fechada Fechada

Fechada Pousa-
da Vovó Du

(25 quar-
tos)

- 2

Tabela 1. Lista de serviços de hospedagem cidade de Goiás. 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada entre os dias 06 de outu-
bro a 14 de outubro de 2020 no município de Goiás.

A partir do número de funcionários, podem ser 
avaliados alguns fatores, entre eles: a qualidade e va-
riedade de serviços prestados, empregos gerados e a 
demanda de hospedagem.

Durante esse levantamento, uma questão abor-
dada foi a oferta ou não oferta de serviços comple-
tares ao de hospedagem. No entanto, a maior parte 
das opções de hospedagem na cidade não oferece 
nenhum serviço extra. Uma parcela pequena dos 
hotéis e pousadas oferece serviço de alimentação à 
parte e aberto ao público externo (ainda que o café 
da manhã seja incluso no pacote de hospedagem). 
Nesses casos, o almoço pode ser oferecido para o 
público de congressos e demais eventos. Além disso, 
apresentam espaços voltados para a cultura, contan-
do com áreas para exposições fixas e temporárias. 
Um dos locais visitados oferece ainda o serviço de 
guia turístico, uma parceria com um guia local que 
faz passeios ao centro-histórico de Goiás e passeios 
à Serra Dourada. Os locais que não oferecem ativi-
dades e serviços para além da hospedagem apre-
sentaram como justificativa a insegurança quanto a 
qualidade de tais serviços.

Veja a seguir, no mapa da cidade (Figura 1), a 
localização dos hotéis e pousadas locais.
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Figura 1 _ Mapa de localização das empresas hoteleiras em Goiás-GO.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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Há uma grande variedade de atrativos para o tu-
rismo e opções de hospedagem na cidade de Goiás, 
indo desde aos hotéis utilizados pelo Governador e 
seus ilustres convidados até os cenários mais bucó-
licos das pousadas. Além disso, uma outra opção é a 
hospedagem em casas no centro-histórico que pas-
sam a alusão de vivenciar o ambiente dos séculos 
passados, com o conforto oferecidos no presente, um 
cartão de visita atraente para os turistas.

A importância da atividade turística para a cidade 
goiana está se relaciona a vários fatores, dos quais 
pode se destacar o impacto social. Se analisarmos o 
processo de gestão dos hotéis para atender as ne-
cessidades do mercado turístico e as transformações 
que ocorrem na sociedade, torna-se visível a impor-
tância do setor hoteleiro para a percepção do turista. 
A impressão que o usuário passa a ter está relacio-
nada as expectativas que são ou não atendidas. Isso 
se aplica a várias áreas de prestação de serviços, 
exemplificando-se na demanda de empregos diretos 
e indiretos que se desenvolvem, como transportes, 
bares, restaurantes entre outros. É possível concluir 
que o fluxo de pessoas e todas as atividades recor-
rentes do turismo local geram impactos importantes 
na economia e demais setores.

 
O projeto: Hotel Acácias
Neste capítulo serão abordados aspectos perti-

nentes à cidade, ao bairro e terreno proposto para 
o Hotel Acácias. Aqui, além de serem discutidas as 
particularidades e potencialidades do bairro onde ele 
se localizará, será apresentada uma leitura de tais 
espaços, a partir das vivências do autor e mapas de 
conjuntos arquitetônicos, expansão da malha urbana, 
principais acessos, rotas de pontos turísticos, rota do 
transporte público. Na sequência, será apresentado o 
projeto, desde o seu conceito, partido arquitetônico, 
programa de necessidades e respectivas áreas, até 
demais aspectos relevantes para sua compreensão.

A Cidade de Goiás
A história do Estado de Goiás surge “na desco-

berta das suas primeiras minas de ouro, nos séculos 
XVII e XVIII, iniciada com a chegada dos bandeiran-
tes” (IBGE, 2017). A denominação do Estado origina-
-se da tribo indígena guaiás12 , tendo o início de seus 
povoados durante o ciclo do ouro, época em que o 
minério era explorado pelos bandeirantes. É apontado 
por alguns historiadores que “o bandeirante Bartolo-
meu Bueno da Silva, o Anhanguera, foi o descobridor 
de Goiás, em outubro de 1725. Alguns meses de-
pois, a região do Rio Vermelho recebeu seu primeiro 
assentamento, denominado de “Arraial de Sant’Ana, 
mais tarde chamado de Vila Boa e na sequência, Ci-
dade de Goiás”, a primeira capital do Estado (IBGE, 
2017). A cidade se localiza no centro oeste do Estado 
a 140 quilômetros de Goiânia, com uma população 
estimada de 22.381 habitantes e com uma unidade 
territorial com área de 3.108,020 km² (IBGE, 2020).

 
 
 
 

12 O que queria dizer: indivíduo igual, gente 
semelhante, da mesma raça Fonte (IBGE, 2017).
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A cidade se encontra consolidada a partir dos 
resquícios do núcleo minerador (FONSECA; LIMA; 
PEDROSO, 2019, p. 44), tombada pela UNESCO em 
2001, onde seu centro-histórico é ponto de referência 
na cidade, por concentrar o maior número de edifí-
cios históricos. A Figura 2 é um mapa que demonstra 
a área tombada e seu entorno. A cidade cresceu a 
partir desse centro (OLIVEIRA, 2014, p. 64), expan-
dindo seu território de forma a ocupar o entorno. Ao 
analisarmos o mapa da Figura 3, podemos ver as ex-
pansões mais recentes, datadas do ano de 2000 a 
2020, registradas pelo Google Earth13.

13 O Google Earth é um aplicativo de mapas em três di-
mensões mantido pelo gigante das buscas (GIANTOMASO, 
2017).

Figura 2 _ Mapa Conjunto Arquitetônico e Urbanismo da cidade de Goiás: delimitação dos perímetros
de tombamentos e de entorno.

Fonte: Oliveira, 2013, p. 134
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Figura 3 _ Mapa da Expansão Urbana 2000 2020
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da imagem satélite do Google Earth (2020).
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A cidade é acessada por duas rodovias (como 
vemos na Figura 4), a GO 070, que é uma rota direta 
até a capital atual, Goiânia, e também uma rota im-
portante de escoamento de produtos e fluxo de pes-
soas (CARDOSO; MARINHO, 2020, p. 8), além da GO 
164, que faz a conexão norte-sul com os Estados de 
Tocantins e Minas Gerais, respectivamente. 

Outro fator a ser observado é a distância entre 
o bairro estudado e os pontos turísticos da cidade. 
Como notado no mapa de localização das empresas 
hoteleiras em Goiás (Figura 1), a maioria dos esta-
belecimentos estão localizados nas proximidades do 
centro histórico, onde estão os edifícios mais anti-
gos e grande parte dos serviços e comércios voltados 
para o turismo. Além disso, destaca-se a experiência 
particular de se hospedar em um edifício histórico, 
com aspectos coloniais (colocar texto antes da ima-

Figura 4 _ Mapa Principais Acessos
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da imagem satélite do Google Earth (2020) e Wikipédia (2020)

gem acima).
O mapa apresentado na Figura 6 é composto 

pelas rotas que ligam o setor Jardim das Acácias até 
os principais pontos turísticos da cidade. A primeira 
simulação de trajeto foi pensada no percurso de car-
ro até a Praça do Coreto, a rota escolhida passa pela 
GO – 070 e segue pela rua Nova em direção ao Cen-
tro Histórico, o trajeto tem em média 4km e o tempo 
de duração em cerca de 9 minutos. Esse exemplo 
citado é uma das 3 simulações feitas no mapa atra-
vés do Google Maps (MARINHO, 2020). Nesse mapa 
também são demonstradas as rotas do transporte 
público (gratuito) na cidade e os pontos de paradas 
(colocar antes da figura 6).

Desse modo, a partir de todas as análises teci-
das até aqui, se faz pertinente a proposição de um 
hotel em outro bairro da cidade, nas proximidades 
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Figura 5 _ Mapa de Rotas até os Pontos Turísticos (sem
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da imagem satélite do Google Earth (2020).
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da entrada da cidade ao invés do centro histórico, 
e em uma região que vem se consolidando. Busca-
mos com esse projeto, propor uma nova experiência 
de hospedagem em Goiás, em diálogo com o Parque 
das Acácias e o comércio local.

Figura 6 _ Mapa das rotas do transporte público
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da imagem satélite do Google Earth (2020).
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O Bairro

Para o desenvolvimento do projeto, foi selecio-
nado o bairro Jardim das Acácias, que não conta com 
registros documentais de sua fundação e loteamen-
to. No entanto, sabe-se que originalmente se deno-
minava Vila Iracy, e após uma “plenária realizada em 
reunião da associação dos moradores daquele setor” 
(CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÁS, 2001, p. 2), resul-
tou em um projeto de lei do qual atendia o requeri-
mento da população para a mudança de nome para 

Setor Jardim das Acácias, justificando o novo nome 
em razão de um projeto paisagístico do qual era ale-
gado a utilização da planta ornamental Acácias. O 
bairro está na região periférica da mancha urbana da 
cidade de Goiás, um setor ainda em expansão com 
poucas ocupações, como podemos notar no Mapa de 
Cheios e Vazios (Figura 7).

No mapa acima (figura 7), pode ser observado 
de forma mais clara os pontos já mencionados, que 
é a relação do setor com mancha urbana, situando-
-se na área periférica da cidade, caracterizado como 
um dos setores mais afastados do centro histórico. A 

Figura 7 _ Mapa de Cheios e Vazios Urbanos
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa da Prefeitura de Goiás (2018).
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existência de muitos vazios e lotes ainda não ocupa-
dos, caracterizam o bairro como relativamente novo, 
em comparação aos demais já consolidados, e a não 
efetivação de equipamentos e espaços públicos com 
área destinada para esses fins, como áreas verdes e 
o projeto de uma escola, por exemplo.

Com o mapa de gabaritos (figura 8), observa-se 
a existência de casas com no máximo 2 pavimentos, 
ainda com poucos exemplares, contando com ape-
nas com um total de 8 casas construídas no setor.

Figura 8 _ Mapa de Gabaritos
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa da Prefeitura de Goiás (2018).

Ao fazer uma análise do Mapa de uso do solo 
(figura 9), podemos compreender a atual dinâmica 
existente no local. Em sua maior parte, é de uso re-
sidencial, tendo poucas áreas comerciais, sendo que 
os populares barzinhos estão em conjunto com as 
residências. Desse modo, os bares foram nomeados 
no mapa como uso misto, enquanto os restaurantes 
que estão na área do parque e a fábrica de tijolos 
foram nomeados como comércio. A área do Clube da 
Polícia Militar foi nomeada como institucional, já que 
ela fica restrita à instituição.
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Figura 9 _ Mapa de Uso do Solo
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa da Prefeitura de Goiás (2018).
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O Parque das Acácias
O espaço urbano também é composto por espa-

ços livres, que “possuem enorme importância para as 
cidades – em que pese serem frequentemente mal-
tratados pelos agentes públicos e privados”, e con-
tando com um importante papel na prestação de ser-
viços ambientais no meio urbano e que fazem parte 
do cotidiano, da convivência de diferentes formas e 
escalas como menciona Queiroga (2014). Destaca-se 
que o “uso crescente de parques, de orlas de corpos 
d’água tratadas para uso público e demais espaços 
similares” (QUEIROGA, 2014, p. 105-108) são funda-
mentais para qualidade de vida nas cidades.

 A conceitualização de espaços livres será feita 
aqui de forma a “ampliar o conceito usual de áreas 
verdes”, entendendo o papel da vegetação no meio 
urbano, segundo Queiroga (2014) como um elemen-
to fundamental para a drenagem urbana, a manu-
tenção de microclimas e embelezamento urbano. O 
autor ainda ressalta “a importância de espaços não 
vegetados para inúmeras práticas sociais: das feiras 
às festas populares, das manifestações políticas à 
valorização de determinadas paisagens e patrimô-
nios culturais” (QUEIROGA, 2014, p. 111-112). As-

sim, entende-se que é preciso considerar tais parti-
cularidades na análise do Parque das Acácias e nas 
propostas de projeto e requalificação urbana.

 Ao observar a natureza sistêmica dos espaços 
livres urbanos, nota-se uma “forte separação tanto 
no planejamento como na gestão dos seus subsiste-
mas, tais como o sistema viário e o sistema de áreas 
verdes” (QUEIROGA, 2014, p. 112) e essa separação 
pode estar ligada a ausência de planos e projetos 
que não são eficientes em integrar e otimizar os es-
paços livres.

 O mapa a seguir (Figura 10) uma análise do 
Parque das Acácias e sua relação com entorno. É 
possível avaliar como a inserção do equipamento 
no tecido urbano não alcança o acesso a todos os 
setores de forma ideal. O bairro localizado ao Norte 
do parque possui uma barreira antes de acessar o 
parque, que é a rodovia GO 070, uma via do qual os 
veículos percorrem em alta velocidade, um risco para 
a travessia dos pedestres.

Localizado ao Noroeste do parque está o Par-
que de Exposição Agropecuária da cidade de Goiás, 
e destaca-se que ambos não apresentam nenhuma 
relação ou comunicação. Ao Sudeste do parque, se 
localiza um bairro cujo acesso se dá por duas for-

Figura 10 _ Mapa do Parque das Acácias e seu en torno
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da imagem satélite do Google Earth (2020).
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mas: a primeira pela rodovia GO 070 e a segunda 
por uma trilha14 feita na área que não é pertencente 
a macha urbana da cidade. A área, aqui é nomeada 
como rural, pois não é mencionada ou caracterizada 
pela prefeitura da cidade como Área de Preservação 
Permanente (APP).

 Localizado ao Sul está o setor em foco, do 
qual faz ligação direta com o parque, que possui 
áreas verdes destinadas para cumprir uma função 
ambiental, mas a não inclusão dessas áreas em pro-
jetos, constituem espaços em potencial para desvio 
de função, corroborando com a “noção de que espa-
ços livres públicos são espaços vazios, desocupados, 
passíveis de ocupação não é algo novo nem prática 
extinta” (QUEIROGA, 2014, p. 117).

A questão ambiental não pode ser 
concebida como um sistema de es-
paços livres à parte, menos ainda 
ser reduzida aos sistemas de uni-

14 Caminho rústico, normalmente estreito e 
repleto de obstáculos: trilha na mata (DICIO, 2020).

dades de conservação, mesmo se 
acrescidos dos demais espaços le-
galmente protegidos em âmbito fe-
deral (APPs), ou pelos zoneamentos 
ambientais estaduais e municipais 
(ZPAMs, ZCAs, etc). Os diferentes 
espaços vegetados ou mesmo ape-
nas permeáveis (dunas móveis, por 
exemplo) desempenham papéis am-
bientais. (QUEIROGA, 2014, p. 129)

Entender a complexidade desses espaços e tra-
tá-los como parte do projeto é de suma importância, 
devendo-se atentar para que estes espaços cum-
pram também seu papel social junto ao ambiental.

 Atualmente o Parque Lago das Acácias exerce 
a função de preservar um curso hídrico e lazer para 
a população, mas encontra-se em funcionamento 
parcial, visto que somente os pontos comerciais se 
encontram em condições de pleno uso, devido a ma-
nutenção dos locatários. As demais infraestruturas 
se encontram em estado de abandono.

É contextualizado por Queiroga a crescente bus-

Figura 11 _ As estruturas existentes e iluminação do parque
Fonte

: Autor 2020
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ca da população por parques para fazer atividade fí-
sica “são utilizadas para caminhar, correr e andar de 
bicicleta” (QUEIROGA, 2014, p. 119), o que acentua a 
importância de tais equipamentos. A partir da leitura 
do lugar, fotografias foram tiradas do parque afim de 
investigar e analisar de forma gráfica toda a estrutu-
ra, equipamentos e relações paisagísticas existentes. 
As imagens a seguir são os resultados obtidos. 

Entender os espaços livres e a importância de 
estimular o processo participativo de projetos e ges-
tão dos espaços, contribui para sua manutenção e 
sua proteção por ser um bem material de uso comum 
da população e em vista das suas potencialidades. 
Ressalta-se aqui a qualidade paisagística e ambien-
tal do parque em relação a outras áreas de lazer, visto 
que “distinguem-se os tipos de parques por atrativos 
e equipamentos que oferecem para diferentes ativi-
dades de lazer” (BARTALINI, 1999, p. 193). O autor 
classifica os espaços e equipamentos que são ofere-
cidos como lazer nos parques da seguinte forma:

❖ Espaços ou equipamentos para recreação in-
formal - recreação infantil, gramados ou pavimentos 
para múltiplos usos (BARTALINI, 1999, p. 193);

❖ Espaços ou equipamentos para recreação 

Figura 12 _ O estado de conservação da pista de caminhada
Fonte: Autor (2020)
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Figura 13 _ O estado de conservação da pista de caminhada
Fonte: Autor (2020)

Figura 14 _ O estado de conservação da represa.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 15 _ As estruturas existentes e iluminação do parque.
Fonte: Autor (2020).

Figura 16 _ A sinalização e entrada do Parque.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 17_ As estruturas existentes e os ambientes criados no Parque.
Fonte: Autor (2020).

Figura 18_ Os equipamentos do Parque.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 19 _ A atual conservação da quadra de areia.
Fonte: Autor (2020).

Figura 20 _ O lago e as edificações comerciais.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 21 _ A infraestruturas de lazer do Parque.
Fonte: Autor (2020).

Figura 22 _ A segunda barragem do lago.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 23 _ A atual conservação da infraestrutura do Parque.
Fonte: Autor (2020).

Figura 24 _ As edificações dentro do Parque.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 25 _ Detalhes construtivos do Parque.
Fonte: Autor (2020).

Figura 26 _ A atual conservação da infraestrutura do Parque.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 27_ A atual conservação da infraestrutura do Parque.
Fonte: Autor (2020).

Figura 28 _ A relação entre o Parque e a paisagem natural.
Fonte: Autor (2020).
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Figura 29 _ Os ambientes do Parque e a GO-070.
Fonte: Autor (2020).

formal - quadras poliesportivas, campos de futebol, 
canchas de bocha, de malha (BARTALINI, 1999, p. 
193);

❖ Espaços ou equipamentos para atividades de 
lazer intelectual, artístico ou social – palcos, anfitea-
tros ao ar livre, museus, casas de cultura (BARTALI-
NI, 1999, p. 193).

Para entender como os parques são apropria-
mos temos a pesquisa de Bartalini (1999), na qual 
investiga sobre os usos e a permanência da popula-
ção nesses locais, ou de forma resumida, o “motivo 
que os leva a frequentar os parques” (BARTALINI, 
1999, p. 212). Tal pesquisa traz contribuições para 
o trabalho na medida que amplia as perspectivas de 
propostas para requalificar o parque e reestabelecer 
o seu uso pleno.

 As propostas de requalificação podem aten-
der as seguintes observações: estar em contato com 
a natureza, um espaço para relaxar, local para encon-
trar os amigos e praticar esportes ou outras ativida-
des, em grupo ou isoladamente, com alto dispêndio 
de energia física: jogos, lutas, condicionamento físico, 
objetivando eventos como exposições, shows, jogos 
esportivos e local localizado nas proximidades das 

residências, de acordo com as colocações de Barta-
lini (1999, p.212).

Estas observações compõem um panorama do 
que se espera de um parque, levando em considera-
ção seus diversos públicos, sendo possível notar uma 
predominância “a fruição da paisagem” (BARTALINI, 
1999, p. 215), onde é mencionado também pelo autor 
a existência de uma represa como recurso paisagís-
tico diferenciador.

Será considerado, como área que receberá as 
propostas de requalificação do Parque, as delimita-
ções esboçadas no Mapa da prefeitura de Goiás. O 
parque possui área com cerca de 3.078,2 km², dos 
quais apresentam falhas na conservação e manu-
tenção, como exibido das figuras acima, destaque 
para as figuras de número: 13, 15, 26, 27 e 29, que 
apresentam estado atual do parque. Outras figuras 
devem ser mencionadas como as de número 17 e 19, 
que ressaltam a problemática com os mobiliários, as 
figuras de número 18 e 21, que apresentam os usos 
e a falta de áreas sombreadas (colocar imagem 30 
após esse trecho).

 A carência de mobiliário para a permanência 
e contemplação da paisagem é mostra-se evidente, 
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enquanto a comunicação visual do parque é simpló-
ria e não faz jus ao equipamento, o que pode ser ob-
servado na Figura 16. A comunicação entre o parque 
e a rodovia GO 070 é conflituosa e de difícil acesso, 
problema também enfrentado pelos moradores do 
setor Jardim das Acácias. Isso ocorre devido a não 
construção do trevo, que inclusive consta no projeto, 
e um radar para diminuição da velocidade dos veícu-
los na pista.

Figura 30 _ O mapa do Parque das Acácias
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa da Prefeitura de Goiás (2018)

O terreno e suas condicionantes
A escolha do terreno se baseou nas visitas 

e vivencias na região. A procura se pautou em um 
espaço amplo, de fácil acesso e próximo de outros 
equipamentos de apoio ao turismo, tais como res-
taurantes e equipamentos de lazer. O que resultou 
em uma grande área relativamente plana, à beira do 
Lago da Acácias.

 O terreno escolhido para o projeto do Hotel 
Acácias é compreendido pelos lotes número 04, 05, 
06, 07, 19, 20, 21 e 22 (Figura 31). Os lotes se loca-
lizam no Jardim das Acácias, Rua GO-070 (ao norte) 
e Rua 01 (ao sul), Quadra 03.

O terreno possui como a principal via de acesso 
a GO-070, que é uma rodovia de uso para várias ro-
tas turísticas da região, sendo importante “destacar 
que a qualidade dos espaços de deslocamento pode 
incentivar ou inibir fluxos de viajantes.” (GODINHO; 
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OLIVEIRA, 2010, p. 110) e acesso secundário pela 
Rua número um (1). A seguir temos algumas fotogra-
fias do lote selecionado para o projeto.

O plano diretor da cidade de Goiás está regula-
mentado pela Lei nº 206 de 29 de agosto de 1996, 
que é parte integrante do planejamento municipal e 
tem como principal meta a garantia do desenvolvi-
mento social, ambiental e econômico do município. 
É referido no documento, no Art. 3º, a respeito da 
ocupação de vazios urbanos, da maximização dos 
potenciais de desenvolvimento para o município, a 
proteção e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, a definição de estratégias de revitalização 
e preservação da estrutura urbana (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIÁS, 1996, p. 4).

 O documento apresenta o zoneamento da 
área urbana, no qual é referido pelo Art. 33º, a cate-
gorização dos usos no município, sendo eles: Habi-
tação; Comércio e prestação de serviços; Indústrias; 
Lazer, turismo e preservação (PREFEITURA MUNICI-
PAL DE GOIÁS, 1996, p. 16). Mas nesse documento 
não é mencionado os setores/bairros que compõem 
tais categorizações, devido a este fato utilizaremos 
o zoneamento habitacional. Justificando-se por ser 

Figura 31 _ Terreno
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa da Prefeitura de Goiás (2018)
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Figura 32 _ Fachada Norte do Terreno.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020).

Figura 33 _ Vista a partir da Fachada Oeste.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020).
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Figura 34 _ Fachada Sul do Terreno.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020).

Figura 35 _ Vista a partir da Fachada Leste.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020).
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uma atividade acadêmica. Pressupõem-se que a 
área de estudo surge como loteamento residencial e 
por cumprir o distanciamento mínimo de 30 metros 
dos cursos hídricos ter-se-ia a autorização. Mas vale 
ressaltar que durante a investigação e coleta de da-
dos não se encontrou fontes que afirmassem tal su-
posição, sendo composto apenas pelo conhecimento 
empírico do autor.

 É importante ressaltar que no Art. 34º Pará-
grafo único diz que não será permitido “habitações 
com mais de dois pavimentos acima do térreo, com 
altura máxima de 8,0 metros”, tal delimitação tem a 
função de proteger o patrimônio histórico paisagístico 
do município por isso deve-se atenção para este tó-
pico.

 De acordo com o macrozoneamento do Art. 
37º, os objetos de estudo, o parque e os lotes es-
colhidos, estão situados na zona Habitacional. Esta 
zona permite que além das habitações seja instalado 
comércios e serviços vicinais15, permitindo-se a ins-
talação dos equipamentos de prestação de serviços 
desde que cumpram os requerimentos do Art. 38º, 
descritos a seguir:

❖ Índice máximo de ocupação de 50%;

❖ Índice máximo de aproveitamento de 01 (uma) 
vez a área do lote;

❖ Índice mínimo de permeabilidade de 30%;

❖ Afastamento ou recuo frontal mínimo de 05 
(cinco) metros e

❖ Afastamento lateral e de fundo, no mínimo 02 
(dois) metros. 

A figura abaixo (fig. 36) é uma representação 
de como seria a ocupação do terreno com aplicação 
dos índices e afastamentos mínimos exigidos pelas 
normas. Assim teríamos uma ocupação máxima de 
1.422,30m² da área térrea, podendo ocupar 1x (uma 
vez) essa área em um pavimento superior.

 Outras normativas são citadas no documento 

15 Art. 35 I. comércio e serviço vicinal: compre-
ende atividades de pequeno porte de utilização ime-
diata e quotidiana, não indutor de trânsito intenso e 
que não provoque barulho ou ruído, disseminadas 
no interior das zonas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIÁS, 1996, p. 16)

com o intuito de assegurar que os impactos gera-
dos pela edificação não afetem o bem comum, como 
exemplo temos a destinação das águas. Segundo a 
normativa, “as águas pluviais provenientes da cober-
tura deverão escoar dentro dos limites do imóvel, não 
sendo permitido o desaguamento diretamente sobre 
os lotes vizinhos ou logradouros” (PREFEITURA MU-
NICIPAL DE GOIÁS, 1996, p. 50); enquanto que a 
iluminação e ventilação natural “não poderão existir 
aberturas em paredes levantadas sobre as divisas 
do lote, bem como a menos de 1,50 m das divisas” 
e estas possuem prerrogativas a respeito das suas 
dimensões de abertura, para os compartimentos de 
permanência prolongada16 . Destacam-se que “os 
vãos destinados a iluminação e ventilação deverão 
ter área mínima de 1/6 da área do piso do comparti-
mento” (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS, 1996, 
p. 55), para os compartimentos de permanência tran-
sitória17  é destinado 1/8.

 O capítulo II dos locais de moradia Seção I 
aborda temas respectivos a hotéis e similares, des-
crevendo a respeito da “utilização de iluminação zeni-
tal nos vestíbulos, banheiros, corredores, depósitos e 
lavanderias” (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS, 
1996, p. 62). Para demais compartimentos o Plano 
Diretor diz:

Parágrafo Único – Nos demais com-
partimentos, será tolerada ilumi-
nação e ventilação zenital quando 
esta concorrer no máximo até 50% 
da iluminação e ventilação requeri-
das, sendo o restante proveniente de 
aberturas diretas para o exterior, no 
plano vertical. (PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE GOIÁS, 1996, p. 62)

Como citado acima, o documento menciona a 
permissão no uso misto de aberturas para compor o 
projeto e garantir o conforto mínimo. É descrito tam-
bém a respeito das áreas mínimas de alguns am-
16 Art. 120 – Compartimentos de permanência 
prolongada são aqueles utilizados para, pelo menos 
uma das funções ou atividades seguintes: I. Dormir 
ou repousar; II. Estar ou lazer; III. Consumo de ali-
mentos; etc. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS, 
1996, p. 52)
17 Art. 121 – Compartimentos de permanência 
transitória são aqueles utilizados para, pelo menos 
uma das funções ou atividades seguintes: I. Circu-
lação e acesso de pessoas; II. Higiene pessoal; VI. 
Preparo de alimentos. (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIÁS, 1996, p. 53)
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Figura 36 _ Mapa índices de ocupação
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa da Prefeitura de Goiás (2018).

bientes da edificação: 
Na seção IV é destinada exclusivamente a Ho-

téis e similares, onde o Art. 149 complementa as 
obrigações:

I. Além das peças destinadas a habitação, apar-
tamentos ou quartos, possuir as dependências se-
guintes:

a. Vestíbulos com local para instalação de por-
taria, com porta de entrada de largura míni-

ma de 1,20m.
b. Sala de estar ligada ao recesso de uso co-

mum.

É mencionado também a respeito da metragem 
mínima da cozinha, que é de 8 m² sem contar o espa-
ço reservado para a geladeira ou câmara frigorifica. O 
piso deverá ser de material liso, resistente e imper-
meável, as paredes devem receber revestimento de 
azulejos até a altura de 2m (a copa também deve ter 
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Tabela 2 _ Áreas mínimas e seus respectivos ambientes.
Fonte: Adaptado pelo autor, Prefeitura Municipal de Goiás, 1996

suas paredes revestidas em até 2m). É necessário 
a separação das instalações destinadas a serviços 
com a dos hóspedes. Deverá ter “área destinada para 
estacionamento de veículos, corresponde a uma vaga 
para cada 100m² da área total construída” (PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE GOIÁS, 1996).

O Plano Diretor também normativa a arborização 
urbana, referindo-se ao porte das árvores e os cuida-
dos que devem ser tomados para garantir a mobilida-
de e para que não impeçam o pleno funcionamento e 
a manutenção da rede elétrica local.

Ao pesquisar sobre a legislação ambiental, o Mi-
nistério Público Federal delibera sobre os limites da 
Área de Preservação Permanente (APP) no entorno 
dos reservatórios d’água artificiais, descrito na Reso-
lução Conama nº 302/2002:

Art. 3º Constitui Área de Preserva-
ção Permanente a área com largura 
mínima, em projeção horizontal, no 
entrono dos reservatórios artificiais, 
medida a partir do nível máximo nor-
mal de:
I – Trinta metros para os reserva-
tórios artificiais situados em áreas 
urbanas consolidadas e cem metros 
para áreas rurais; (GISI, 2017, p. 5)

Após esta investigação, foi feita a simulação se 
esse raio de 30m de APP alcançava a área destinada 
para o projeto, e foi constatado que não havia inter-
ferência, já que os lotes atendem aos condicionantes 
ambientais.

A deliberação normativa n.º 429, de 23 de abril 
de 2002 existe para a regularização dos meios de 
hospedagem, apresentando o conceito de empresa 
hoteleira, meio de hospedagem e as expressões usu-
ais no exercício da atividade. É composta também por 
requisitos mínimos para operação e funcionamento 
do estabelecimento e as condições para contratação 

do serviço.
Para alcançar o alvará alguns tópicos devem ser 

atendidos, são ele:
❖ alojamento para uso temporário em unidades 

habitacionais (UH)18;
❖ Serviços mínimos de portaria/recepção;
❖ guarda bagagens e de objetos de uso pessoal 

em lugares apropriados;
❖ conservação, manutenção, arrumação e lim-

peza das áreas;
❖ instalações e equipamentos.

A respeito das UH, o regulamento divide em três 
grupos:

I. Quarto – UH constituída, no mínimo, de quar-
to de dormir de uso exclusivo do hóspede, 
com local apropriado para guarda de roupas 
e objetos pessoais.

II. Apartamento - UH constituída, no mínimo, de 
quarto de dormir de uso exclusivo do hóspe-
de, com local apropriado para guarda de rou-
pas e objetos pessoais, servida por banheiro 
privativo;

III. Suíte - UH especial constituída de aparta-
mento, conforme definido no inciso II, deste 
artigo, acrescido de sala de estar. (EMBRA-
TUR, 2002, p. 01-02)

No Art. 7º é descrito “os padrões comuns a to-
dos os meios de hospedagem” (EMBRATUR, 2002, p. 
01-02), tendo a subdivisão em postura legal, aos as-
pectos construtivos, aos equipamentos e instalações 
e aos serviços e gestão. Neste estudo, nos atentare-
18 O Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem no 
artigo 4º conceitua Unidade Habitacional (UH), como sendo “o 
espaço, atingível a partir das áreas principais de circulação co-
muns do estabelecimento destinadas à utilização pelo hóspede, 
para seu bem-estar, higiene e repouso” (EMBRATUR, 2002, p. 
04).
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mos a aplicação projetual deles, considerando-se de 
maior relevância o segundo e o terceiro tópicos:

II. Quanto a aspectos construtivos:
a. edificações construídas ou expressamente 

adaptadas para a atividade;
b. áreas destinadas aos serviços de aloja-

mento, portaria/recepção, circulação, ser-
viços de alimentação, lazer e uso comum, e 
outros serviços de conveniência do hóspe-
de ou usuário, separadas entre si e no caso 
de edificações que atendam a outros fins, 
independentes das demais;

c. proteção sonora, conforme as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT - e legislação aplicáveis;

d. salas e quartos de dormir das UH dispondo 
de aberturas para o exterior, para fins de 
iluminação e ventilação;

e. todos os banheiros dispondo de ventilação 
natural, com abertura direta para o exterior, 
ou através de duto;

f. serviços básicos de abastecimento de água 
que não prejudiquem a comunidade local, 
bem como de energia elétrica, rede sanitá-
ria, tratamento de efluentes e coleta de re-
síduos sólidos, com destinação adequada;

g. facilidades construtivas, de instalações e 
de uso, para pessoas com necessidades 
especiais, de acordo com a NBR 9050 – 
1994, em prédio com projeto de arquitetura 
aprovado pela Prefeitura Municipal, como 
meio de hospedagem, após 12 de agosto 
de 1987. Em caso de projetos anteriores, 
o meio de hospedagem deverá dispor de 
sistema especial de atendimento.

III. Quanto a equipamentos e instalações:
a. a. instalações elétricas e hidráulicas de 

acordo com as normas da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas - ABNT - e le-
gislação aplicável;

b. b. instalações de emergência, para a ilumi-
nação de áreas comuns e para o funciona-
mento de equipamentos indispensáveis à 
segurança dos hóspedes;

c. c. elevador para passageiros e cargas, ou 
serviço, em prédio com quatro ou mais pa-
vimentos, inclusive o térreo, ou conforme 
posturas municipais;

d. d. instalações e equipamentos de segu-
rança contra incêndio e pessoal treinado a 
operá-lo, de acordo com as normas esta-
belecidas e pelo Corpo de Bombeiros local;

e. e. quarto de dormir da UH mobiliado, no 
mínimo, com cama, equipamentos para a 
guarda de roupas e objetos pessoais, me-
sa-de-cabeceira e cadeira (EMBRATUR, 
2002, p. 02-03).

A partir das normativas citadas, será desenvolvi-
do o programa de necessidades com os usos mínimos 
requeridos pela EMBRATUR, com acréscimos devido 
às necessidades e peculiaridades do projeto a ser 
feito. O programa se baseará também nas normati-
vas da NBR 9050/2015, que estabelece os critérios e 
parâmetros técnicos a serem atendidos em projetos, 
construções, adaptação de edificações, mobiliário e 
equipamentos urbanos para garantir a mobilidade e 
acessibilidade de todos. Sendo considerado que o 
módulo de projeção ocupado por pessoa em cadeira 
de rodas corresponde a 0,80 m por 1,20 m. Para o 
deslocamento em linha reta é definido 0,90 m, mas 
indica-se que se utilize entre 1,50 m e 1,80 m, para 
garantir maior capacidade de fluxo e disponibilidade 
para uma mudança de direção no percurso. Para a 
manobra de 360º sem que haja o deslocamento é 
necessário um diâmetro mínimo de 1,50 m.

A NBR 9050/2015 ainda menciona no ponto 10.9 
as atribuições para locais de hospedagem. Os dormi-
tórios acessíveis devem estar distribuídos ao longo 
da edificação e posicionados com acesso a rotas de 
fugas. Devem também possuir uma faixa mínima li-
vre de obstáculos, que seja destinada somente para 
a circulação dentro do quarto, medidas mínimas de 
0,90 m, possibilitando áreas de manobra para acesso 
a cama, armários e sanitário. O quarto precisa conter 
pelo menos uma área com diâmetro livre de 1,50 m 
para possibilitar o giro de 360º.

A respeito das áreas recreativas, as piscinas de-
vem ter o piso do entorno em material que não seja 
escorregadio, as bordas e degraus de acesso a água 
devem ter o acabamento arredondado. O acesso a 
água deve ser garantido por meio de degraus sub-
mersos com piso variando entre 0,35 m a 0,43 m e 
espelho máximo de 0,20 m. Devendo ser acompa-
nhado de corrimão em cada degrau ou contínuo.

Outro condicionante importante para o proje-
to são as condições bioclimáticas. A figura a seguir 
apresenta o gráfico de temperaturas, medidas por 
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bulbo úmido19  e bulbo seco.
Ao analisar o gráfico pode-se notar que 8% do 

ano é composto por desconforto referente ao frio, 
35% do ano está em conforto térmico e 57% do ano 
em desconforto referente ao calor. Estes parâmetros 
de conforto são estabelecidos pelo Projeteee – Proje-
tando Edificações Energeticamente Eficientes (PRO-
JETEEE; UFSC, 2016). A partir desse estudo, serão 
projetadas estratégias bioclimáticas, que deveram 
alcançar:
19 A temperatura de bulbo úmido é a tempera-
tura mais baixa que pode ser alcançada apenas pela 
evaporação da água. É a temperatura que se sente 
quando a pele está molhada e está exposta a movi-
mentação de ar. (PROJETEEE; UFSC, 2016).

Figura 37 _ Gráfico das Temperaturas Goiás
Fonte: Labeee, 2016
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Figura 38 _ Gráfico de Chuva Goiás
Fonte: Labee, 2016

ventilação natural, sombreamento da edificação 
e áreas próximas e resfriamento evaporativo. 

Ao analisar o gráfico de precipitação de chuva 
mensal podemos ver os meses que recebem mais 
chuvas, destacando-se o mês de dezembro, e os me-
ses mais secos, período marcado por abril, maio, ju-
nho e julho. Como estratégia para auxiliar o conforto 
destaca-se arborização e sombreamento de ambien-
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Figura 39 _ Gráfico de temperatura e zona de conforto Goiás
Fonte: Labeee, 2016

tes e ressalta o provável uso de piscinas para com-
pensar os meses mais secos. 

O gráfico apresenta os dados das temperaturas 
máximas e mínimas da cidade, junto a zona de con-
forto20 , da qual pode-se ressaltar a necessidade de 
uma edificação ventilada naturalmente e a necessi-
dade de climatizá, quando a natural não for suficiente. 
E a utilização de materiais construtivos que auxiliem 
20 Segundo a ASHRAE 55 (2013), conforto tér-
mico é um estado de espírito que reflete a satisfa-
ção com o ambiente térmico que envolve a pessoa. 
Em geral define-se a temperatura de conforto com a 
que provoca uma sensação térmica neutra (PROJE-
TEEE; UFSC, 2016).
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Figura 40 _ Gráfico da umidade relativa Goiás
Fonte: Labee, 2016

a edificação no resfriamento interno, na proteção das 
fachadas, nas decisões para o tipo de cobertura e 
tipos de aberturas.

O gráfico de umidade relativa do ar apresenta a 
relação entre a quantidade de água existente no ar, 
umidade absoluta, e a quantidade máxima que po-
deria haver na mesma temperatura, que é o ponto de 
saturação. O site do Labee complementa:

Em locais com umidade alta há des-
conforto térmico com sensação de 
abafamento e dificuldade de evapo-
ração do suor e redução da tempe-
ratura corporal. Outra consequência 
da alta umidade é a baixa amplitu-
de térmica, fazendo com que nestas 
regiões o calor se mantenha duran-
te as noites. Em regiões com baixa 
umidade acontece o oposto: dias 
muito quentes e noites muito frias 
(PROJETEEE; UFSC, 2016).
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Figura 41 _ Gráfico dos ventos predominantes
Fonte: Labeee, 2016

Ao analisar esses dados pode-
mos destacar a importância da ven-
tilação natural para auxiliar na troca 
de temperatura. 

Ao analisar o gráfico acima 
(Figura 40), podemos perceber a 
maior incidência de ventos vindo do 
Nordeste, logo adota-se estratégias 
que aproveitem esses ventos, dire-

Figura 42 _ Carta solar
Fonte: SolAr, 2020
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cionando aberturas e garantindo que não haja obstá-
culos em seu caminho

Referências projetuais: três estu-
dos de Caso
Para auxiliar na composição referencial deste 

projeto, foram selecionados três dos vários estudos 
de casos feitos. A seguir estão dois projetos cons-
truídos e um projeto que ainda não foi executado. 
Através destes estudos serão observadas estratégias 
utilizadas em hotéis, a materialidade deles, disposi-
ção dos ambientes, usos e mobiliários. A escolhas 
que resultaram nesses três estudos foram a estética, 
inserção no terreno e layout dos ambientes e quartos. 
Levando-se sempre em conta a escala do edifício e a 
comunicação com o terreno e entorno.

Hotel SIXX
Arquiteto: MODULO architects.
Área: 2.176 m².

Localização: Zhangjiajie, China.
Ano: 2017.
A escolha do Hotel SIXX como estudo de caso 

se justifica pela seleção de materiais junto à sua 
composição volumétrica, e relação do edifício com o 
seu entorno. Nesse projeto, a composição volumé-
trica adotada é a de um cubo sem recortes, sendo 
priorizada a fachada nordeste, que é posiciona para 
o córrego, com a valorização das aberturas por meio 
de planos de vidros e enquadramento metálico, para 
compor esse foco dado na fachada. A iluminação 
externa valoriza os contornos das aberturas e das 
arestas da edificação, atraindo o olhar e valorizando 
a simetria do projeto. A partir das análises internas, 
nota-se o caráter modernista do hotel, fazendo o uso 
de concreto e aço, a planta livre, fachada livre e ja-
nelas em fita. O trabalho cuidadoso com a paleta das 
cores (em sua maioria tons pasteis, as cores mais 
fortes são deixadas para compor apenas a mobília), 
a sinalização que foi feita de forma minuciosa e su-
til, o mobiliário elevam a qualidade e iluminação dos 
ambientes (tanto a natural quanto a artificial). Des-
tacam-se ainda grandes esquadrias dos quartos a 
emoldurar a paisagem montanhosa.

A fachada ganha destaque, cuja plasticidade 
parte do jogo entre cheios e os vazios, adotando o 

Figura 43 _ Recepção Hotel SIXX
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa de ArchDaily (2018).
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Figura 44 _ Quarto Casal Hotel SIXX
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa de ArchDaily (2018).

uso de estrutura metálica e janelas externas da va-
randa que se abrem totalmente deixando o plano de 
visão livre e valorizando as paisagens para o parque 
florestal nacional de Wulingyuan.

O projeto desenvolvido pelo escritório MODULO 
architects se localiza em Zhangjiajie, na província de 
Hunan, em uma região montanhosa dentro do Parque 
Florestal nacional de Wulingyun, na China (MODULO 
ARCHITECTS, 2018). Respeitando a topografia do 
terreno e aproveitando para distribuir sua infraestru-
tura, observa-se essa estratégia ao identificar as áre-
as comuns localizadas próximas a rua de acesso (em 
nível térreo acompanhando a topografia do terreno 
em torno). Sua infraestrutura principal é o edifício que 
contém a recepção, lobby e dormitórios (o foco dado 
aos dormitórios, por meio das imagens de divulgação, 
é evidenciado nas banheiras térmicas exclusivas nos 
chamados spa terrace acessados apenas por alguns 
dormitórios). Para remeter à estrutura tradicional da 
arquitetura chinesa, o arquiteto menciona o uso de 
“materiais tradicionais, como a pedra cinza local, a 
telha de cerâmica escura, a pintura de parede branca 
tradicional e a madeira vermelha” (MODULO ARCHI-
TECTS, 2018).

O programa de necessidades é composto por 
estacionamento subterrâneo para 8 veículos na en-
trada do hotel, que como medida projetual aproveita 
a harmonia de altura do relevo natural, composto por 
uma galeria (que oferece: academia, ioga, exposição, 
café entre outros) e que se conecta ao edifício prin-
cipal por um pátio interno verde. O edifício contém 
cerca de 24 quartos (a quantidade de quartos não 
foi encontrada durante a pesquisa, o número foi esti-
mado através da leitura da fachada junto aos cortes), 
por meio da avaliação das imagens se supõe que os 
quartos do primeiro e segunda andar são idênticos 
(os quartos que detêm as janelas direcionadas para 
o sudoeste se diferenciam dos quartos que detêm 
as janelas para a fachada nordeste por possuírem 
spa terrace). Enquanto os quartos posicionados no 
terceiro e quarto andar possuem medidas diferen-
tes (provavelmente são esses os dormitórios de valor 
maior) e um restaurante com uma área ao ar livre 
composta por uma plataforma localizada ao sul. Des-
taca-se também uma piscina, localizada no piso su-
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perior da galeria, ao norte do terreno do hotel

Hotel Veliche
Arquitetos: Tania Gebauer, Eugenio Ortúzar.
Área: 500 m².
Localização: Castro, Chile.
Ano: 2017.

O projeto do Hotel Veliche foi escolhido como 
estudo de caso, devido à sua relação com o prédio 
existente e como sua restauração com o novo uso, 
a escala do projeto (por não ser de grande porte e 
lidar com apenas dois pavimentos) e as estratégias 
utilizadas nos dormitórios, como as proporções exa-
tas para atingir seu público-alvo (para esse projeto 
o público-alvo seriam “versáteis, de passagem, para 
empresas e turistas”), solução estrutural e relação 
com o entorno.

 Buscou-se no projeto uma solução arquite-
tônica, que se adequasse às novas necessidades e 
reutilizasse a construção existente no local, em de-
suso, e que fosse voltada para seu público-alvo, de 
modo a oferecer uma agradável estadia às pessoas 

Figura 45 _ Fachada Hotel Veliche
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa de ArchDaily (2019).

que estivessem de forma transitória à cidade de Cas-
tro. Focado nesse uso breve, o projeto assume um 
programa de necessidades para tal. As áreas comuns 
e de serviço se localizam no primeiro pavimento, com 
pé-direito duplo, e com possibilidade da realização 
de reuniões, eventos, exposições ou conferências, 
caracterizando assim um grande saguão multifun-
cional, essas áreas acompanhadas de uma cafeteria 
ou restaurante de modo a satisfazer plenamente os 
encargos do hotel, moldando as suas necessidades. 
As demais dependências, os dormitórios com mesma 
metragem quadrada (dimensões adotadas a fim da 
melhor utilização da área disponível da edificação), 
são localizados no segundo pavimento e contam com 
iluminação zenital em seu corredor, acima das esca-
das o teto recebe aberturas mais generosas.

 Um dos fatores marcantes do projeto é sua re-
lação com a topografia, pois o edifício manteve como 
nível de acesso principal o da rua Ernesto Riquelme, 
e com o desnível restante do terreno o projeto ado-
tou uma estrutura elevada para compor a varanda 
do hotel, tal decisão mostrou-se assertiva. pois as 
estruturas aparentes se harmonizaram com a facha-
da e estilo (estilo esse retirado do modernismo, pois 
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foram encontradas outras decisões baseadas nesse 
conceito, como pé direito duplo do térreo e as janelas 
em fita) arquitetônico adotado.

 Os materiais escolhidos e a palheta de cores 
conceberam à edificação uma alusão contraditória 
com o entorno urbano de “um grande galpão, alu-
dindo à imagem rural de Chile e suas construções” 

Figura 46 _ Quarto casal Hotel Veliche
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa de ArchDaily (2019).
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Figura 47 _ Lounge Hotel Ibis.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020; ArchDaily (2019).

(ORTÚZAR GEBAUER ARQUITECTOS, 2019). 

Hotel Ibis
Arquitetos: FGMF Arquitetos
Área: 728 m²
Localização: Barra Funda, São Paulo
Ano: 2018

O projeto do Hotel Ibis foi uma valorosa escolha 
devido ao design e ambiência bem planejada. Um 
dos principais atrativos que influenciaram a escolha 
foi a decoração dos dormitórios e a atenção dada as 
áreas comuns, criando espaços muito bem executa-
dos, vividos e dinâmicos. Partindo de uma das neces-
sidades da Accor Hotels21 , o projeto visa oferecer no-
vas experiências aos usuários, e isso não se restringe 
somente aos hóspedes, mas também aos moradores 
da região. O projeto buscou a remodelagem do es-
paço do térreo, afim de tornar-se um ambiente único 
com a rua sendo permeável e que estabeleça uma 

21 É uma empresa multinacional francesa do 
ramo hoteleiro.

comunicação, “fazendo das áreas comuns um hub22  
para a comunidade” (FGMF ARQUITETOS, 2019).

 Buscando trazer um design mais contempo-
râneo o escritório opta por um conceito mais indus-
trial, por meio de uso das chapas metálicas, pintura 
cimentícia, instalações aparentes e no caso dos dor-
mitórios a ausência de forro, deixando a laje nervu-
rada aparente. Nas áreas comuns é feita a escolha 
de utilizar o pé direito-duplo afim de integrar mais os 
ambientes, o uso de mobiliários e a vegetação aju-
dam a compor os espaços mais vividos.

 Para os quartos, o mobiliário foi desenhado de 
modo a tornar os espaços mais flexíveis, como exem-
plo temos a “cadeira, cabeceira e estante metálica 
aberta” (FGMF ARQUITETOS, 2019). Como a própria 
descrição do projeto destaca: “Na estante, podem ser 
apoiados objetos, penduradas roupas e até é possí-
vel aproveitá-la como mesa para uma refeição rápi-
da”. As variedades dos quartos, segundo o ArchDaily, 
seguem quatro padrões:  1 cama, 4 camas e 6 camas 
(com um banheiro extra), além de quartos-conceito 
com pé direito duplo.

22 Definição: articulação, conexão.



62

O conceito e as intenções projetu-
ais
A escolha do público-alvo ocorreu após a pes-

quisa feita nos hotéis e pousadas da cidade, durante 
o diálogo informal que objetivava entender mais so-
bre os visitantes da cidade e uma leitura feita do bair-
ro a partir de vivências e visitas, estabelecendo como 
o principal público os casais e grupos familiares.

 O terreno possui dimensões medianas, já que 
ao observar as demais instalações existentes na ci-
dade e por meio dos estudos de caso foi possível 
chegar à seguinte conclusão. Em vista do retorno fi-
nanceiro apartamentos mistos e que também aten-
dam a um número mínimo de quartos, com preço de 
diária acessível e compatível com o público-alvo se-
lecionando, para que a proposta seja então viabiliza-
da.

 Após avaliar os pontos citados, as potencia-
lidades e fragilidades, adota-se aqui o conceito de  
midscale23, que a partir dele a composição do projeto 
fluirá e teráque sendo base para o desenvolvimento 
do projeto, para pensar na escala que o hotel terá e 
em todo seu impacto, tanto na escala da cidade e 
do bairro, quanto na quantidade de usuários. As pro-
postas e soluções arquitetônicas abordarão sempre 
esse conceito para garantir o conforto em diversas 
escalas e de diversas maneiras, defende-se aqui a 
potencialidade de goianidade e de algumas concep-
ções que englobam os aspectos de ruralidade que a 
cidade possui.

 O partido arquitetônico compreende a dis-
cussão de aspectos que irão nortear a implantação 
e distribuição do programa do hotel, suas estruturas 
e setorização. Aqui definiremos que o hotel almeja a 
classificação de 4 estrelas, essa escolha será o ponto 
de partida para setorizações, equipamentos e servi-
ços que deveram ser atendidos por sua estrutura.

 O empreendimento tem o intuito uma estrutu-
ra capaz de proporcionar um atendimento exclusivo e 
personalizado, com apartamentos com valores aces-
síveis. O hotel deve possuir um diferencial, garantir 
a experiência de um design com seu interior único, 
aconchegante, sofisticado e acolhedor.

 O programa de necessidades e o pré-di-
mensionamento serão propostos aqui em setores, 
23 Termo em inglês cujo significado é: categoria mediana 
ou média escala. “Conceitos trazidos para o Brasil pelas gran-
des redes internacionais e que substituem as antigas estrelas” 
(MICHAELIS).

acompanhando a metragem quadrada estimada. O 
programa será dividido de acordo com a divisão das 
atividades realizadas, sendo elas: estacionamento, 
recepção, social, área de serviço, de lazer e de hos-
pedagem.

 As vagas de estacionamento deliberadas pelo 
plano Diretor da cidade correspondem a 1 vaga para 
cada 100m² da área total construída, somando ao 
Código de Trânsito Brasileiro - Lei n. 9.503/97 – que 
destina o mínimo de 2% (dois por cento) do total de 
vagas para PNE. Para dimensionar as vagas de es-
tacionamento, aqui adotaremos para cada carro uma 
área de 2,50m por 5,00m, o espaço ocupado por 
cada vaga é de 12,50m². Para que a vagas sejam 
acessíveis, é necessário a existência de uma faixa de 
transferência lateral de 1,20 m de largura, ou seja, 
um total 6,00 m² de área para a vaga PNE. Logo, 
tem-se um total de 193m², ao qual será adicionado 
mais 50% relativo à área de circulação e manobra 
resultando em 289,75m² ao total.

 O setor de recepção é composto pelos espa-
ços de atendimento aos clientes, acessos e conví-
vio, localizados junto à entrada principal do edifício. 
Possuindo então o lobby, a recepção, os banheiros, 
guarda volumes e escritório da gerência, no qual será 
posicionado o cofre. As medidas utilizadas aqui refe-
rem-se “à relação existente entre as áreas sociais e 
o número de Unidades Habitacionais” (EMBRATUR, 
2002, p. 35), que corresponde há 1,50 m² para cada 
UH, totalizando 45m² para as áreas do lobby, banhei-
ros e recepção.

 A área do lobby será estimada aqui em 40,0m² 
para dispor de espaço para uma circulação eficiente 
e espera equipada com televisão. Os banheiros se-
guirão o padrão exigido pela NBR 9050, compostos 
por um lavatório e uma peça sanitária acessíveis, 
com aproximadamente 3,20m². Por existir a divisão 
dos banheiros por sexo, o cálculo será dobrado, re-
sultando em 6,40 m².

 A recepção terá 3,0m de comprimento por 
2,0 de largura, estimativa feita a partir de estudos 
de caso. Composta também por balcão, espaço para 
armazenamento das chaves e um volume anexo para 
o depósito de bagagens, somando mais 6m². E o es-
paço destinado a gerência com 9m². Ao somar essas 
áreas setorizadas como Setor de Recepção, temos 
um total de 64,40m².

 A área destinada para o restaurante terá seu 
programa de necessidades contando com: salão de 
mesas, cozinha equipada, área de preparação, des-
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pensa, área de higienização e controle do acesso que 
passa pela zona de recepção. Esse controle é justi-
ficado pela possibilidade de o hotel receber um pú-
blico externo, para além dos hóspedes. Para atender 
aos 30 apartamentos, estimaremos 30 mesas, para 
4 pessoas cada, utilizando a média que cada mesas 
ocupa a área de 2,20m², tem-se o total de 66,60m², 
para elas, somando mais 20% desta área que será 
destinado a circulação temos a quantia de mais 
13,32m² e 9,00m² para a área de posicionamento do 
Buffet. Ao avaliar alguns estudos de caso, estima-
-se a área da cozinha com 35,00m². Esta área deverá 
atender as normas da RDC n° 216 de 15/09/2004 da 
Agência nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. A 
somatória total do Setor Restaurante seria então de 
123,92m².

Para o dimensionamento da Zona de Serviços do 
hotel leva-se em conta que esta área é destinada so-
mente ao suporte do edifício, sendo então restrita aos 
hóspedes, sendo composta por depósito de material 
de limpeza (DML), almoxarifado, casa de manuten-
ção24, sala dos funcionários, vestiário dos funcioná-
rios. Estima-se que a área do DML de 4,00m², pelo 
tamanho do terreno pré-dimensionaremos aqui 2 
unidades, sala dos funcionários com área de 12,00m² 
e vestiário dos funcionários 5m², como utilizamos a 
separação por sexo, multiplicaremos a metragem por 
2. Logo temos um total de 30,00m².

Para a Zona de Lazer dividiremos aqui em duas 
seções, a área da piscina e a área de convivência. A 
existência de uma piscina é um enorme atrativo para 
os usuários, principalmente em ambientes de clima 
quente, como é a maior parte do clima de Goiás. É 
importante que essa área alcance as necessidades 
de diferentes públicos, incluindo-se crianças e ido-
sos, sendo constituída por diferentes profundidades. 
O local da piscina deve estar na área do terreno com 
maior incidência solar ao longo do dia e dos anos. 
Esta área poderá também contar com um bar, que 
por sua vez possuirá um balcão, freezers, geladeiras 
e armários para depósito de bebidas quentes, arte-
fatos para preparação de drinks e copos/taças. Ao 
avaliar alguns estudos de caso, estima-se uma área 
de 100,00m² para a piscina e 6,00m² para o bar.

A Zona de Lazer será dividida em duas seções, 
a área da piscina e a área de convivência. A exis-
tência de uma piscina é um enorme atrativo para 
os usuários, principalmente em ambientes de clima 
quente, como é a maior parte do clima de Goiás. É 
24 Esta refere-se a armazenagem de equipamentos para 
manutenção dos jardins e piscina.

importante que essa área alcance as necessidades 
de diferentes públicos, incluindo-se as de crianças e 
idosos, sendo constituída por diferentes profundida-
des. O local da piscina deve estar na área do terreno 
com maior incidência solar ao longo do dia e do ano. 
Esta área poderá também contar com um bar, que 
por sua vez possuirá um balcão, freezers, geladeiras 
e armários para depósito de bebidas quentes, arte-
fatos para preparação de drinks e copos/taças. Ao 
avaliar alguns estudos de caso, estima-se uma área 
de 100,00m² para a piscina e 6,00m² para o bar.

 A segunda seção da Zona de Lazer é a área 
de convivência, que poderá ser dispersa no terreno ou 
não, que detém opções de lazer e descanso como o 
redário, playground e área zen (composta por mesas 
de massagem e relaxamento). O redário com área 
de 24,00m², o playground com 9,00m², a área zen 
com 12,00m² e por último a área de ginástica, com a 
metragem para cada equipamento de 5,5 m², como 
é indicado pelo Precor25, Se forem utilizados neste 
pré-dimensionamento a quantia de 5 equipamentos, 
temos então uma área indicada de 27,50m². Temos 
no total uma área de 72,50m².

 O zoneamento da hospedagem será dividido 
em três tipos: Standard, Master e Suíte. O primeiro é 
o Standard, uma tipologia de unidade habitacional de 
caráter simples disponível no hotel. O programa de 
necessidades é formado por dois tipos: quarto sol-
teiro ou casal, acompanhados com banheiro, espaço 
para guardar objetos pessoais (closet) e varanda. O 
quarto contará com uma área de 16,00m², banheiro 
PNE com chuveiro com área de 5,00m², closet com 
2,00m² e varanda com 5,00m². Logo, cada aparta-
mento tem área total de 28,00m². Pressupõem a es-
timativa de 16 unidades deste tipo.

 O segundo é o Master, sendo unidades habi-
tacionais destinadas a grupos de até 4 pessoas, fa-
mílias ou um grupo maior que opte por se hospedar 
em um único quarto. O programa de necessidades 
conta com 2 quartos, cada um com área de 12,00m², 
banheiro com 4,00m², varanda de 5,00m², sala e co-
zinha pequena com 20,00m². Logo, cada apartamen-
to desse tipo tem área total de 53,00m². Pressupõem 
a estimativa de 8 unidades deste tipo.

 E por fim, teremos o quarto Suíte, que são 
quartos que acomodam até duas pessoas e dispõem 
de banheira de hidromassagem e vista privilegiada 
para o parque Lago das Acácias. O quarto possui 
25 “Fitness Made Personal” (Fitness personalizado) rela-
ção individualizada com os administradores e gestores em edu-
cação física (PRECOR, 2018).
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Tabela 3. Quadro de áreas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

área de 16,00m², banheiro com 4,00m², banheira de 
hidromassagem com área de 5,00m² e varanda de 
10,00m². Logo, cada apartamento tem área total de 
35,00m². Pressupõem a estimativa de 6 unidades 
deste tipo.

	 Temos	ainda	as	áreas	técnicas	da	edificação,	
que	serão	compostas	aqui	pela	casa	de	gás	com	área	
de 6,00m², que auxiliará a cozinha do restaurante e 
o depósito de lixo com 6,00m², lugar em que será 
armazenado até o dia da coleta.

Figura 49 _ Fluxograma do Hotel
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a somatória das áreas do pré-dimensio-
namento, nota-se que a área total superou o limite 
máximo	de	ocupação	do	solo	para	o	terreno	em	estu-
do.	Sendo	assim	será	prevista	a	utilização	de	um	pa-
vimento	superior	para	edificação,	 já	que	contribuirá	
para	espacialização	dos	ambientes	e	proporcionará	
uma vista elevada a partir de suas fachadas.

Como resultado dessas análises e estudos, te-
mos o Fluxograma e o pré-zoneamento, que esbo-
çam	 a	 organização	 espacial	 do	 projeto.	 Importante	
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Figura 50 _ Mapa de Pré Zoneamento
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, a partir de mapa da Prefeitura de Goiás (2018).

destacar ressaltando que a imagem do pré-dimen-
sionamento foi elaborada com os dados da Prefeitu-
ra de Goiás, com as respectivas medidas do terreno, 
apesar dos retângulos que representam o zonea-
mento não possuírem metragem quadrada. 

Ao planejar o fluxograma e setorização do projeto 
avança-se a proxima etapa. Graças a esse processo 
foi possivél ter uma prévia e a formação dos pontos 
que guiaram a implantação e principais intenções.

Para compor um espaço integrado e que forne-
cesse as principais caracteristicas que foram busca-
das nos estudos de casos foram feitos vários estudos 

de forma e composição do que viria a se tornar a 
implantação no terreno.

Ao considerar as visadas e a comunicação com 
o parque experimentou-se desenhos e modelos que 
auxiliassem o objetivo do hotel em aproveitar o má-
ximo possível do terreno junto a suas qualidades es-
paciais. Qualidades essas que seram focadas aqui 
como sendo o Parque Lago das Acácias e a Serra 
Dourada. O foco nesses pontos decidiram a forma e 
a implantação do terreno, e em suas complicações 
ajudaram a tomar decisões que resultaram nos quar-
tos e nos ambientes criados.
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O objetivo era uma forma mais linear e que per-
mitisse ousar com eixos em ângulos diversos e que 
se adequasse ao terreno e suas potencialidades.

Com o estudo da implantação foi possível pre-
ver quais entradas e acessos eram os mais propicios 
para o projeto, quais ruas eram priorizadas e como 
aconteceria o pouso da edificação na topografia.

Ao unir esses pontos a construção da forma te-

Figura 51 _ Estudo da forma
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.

Figura 52 _ Estudo da implantação
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.

ve-se a forma desejada, podendo seguir a pontos do 
projeto mais complexos, como principais intenções 
para fachadas, posicionamento da edificação em re-
lação ao trajeto solar, quais ventos seriam aproveita-
dos, a densidade da aréa construida com os espaços 
livres planejados.

Devido a forma foi possível construir melhor o 
programa de necessidade e entender o funciona-
mento do hotel de forma a consiliar o publico, privado 

Figura 53 _ Estudo da volumetria
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.
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Figura 54 _ Estudo da volumetria e composição de fachada
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.

Figura 55 _ Estudo do paisagismo e área verde
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.
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Figura 56 _ Estudo do paisagismo e área verde
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.

e áreas administrativas ou áreas de serviços.
Ao desenhar a volumetria com a escala desejada 

alcançou-se os espaços mais humanizados e uma 
escala que garantisse o encontro e o conforte de uma 
edificação de medio porte.

Com o intuito de estabelecer a conexão entre o 
hotel e o Parque Lago das Acácias surge a propos-
ta de uma praça dentro do projeto com o intuito de 
formar uma área público-privada que permitisse a 
comunicação direta com o Parque e que reforçace 
o conceito de integração planejado anteriormente, 
e que agora nessa etapa projetual se consolida em 
Praça das Acácias. Sendo formada por várias mate-
rialidades e espaços diversos, que consiliassem des-
de a forma proposta para a edificação até a escala do 
usuário que utilizasse o ambiente.

A composição desse espaço é formada por pisos 
de concreto e madeira, com intervalos entre o solo 

natural e a grama. Percorrendo por esses espaços 
projetasse em vários niveis espelhos d’água. Para 
compor os caminhos utilizasse também pergolados 
e arborização para sombrear e criar novas sensações 
nos ambientes propostos.

A composição arquitetônica do edificio foi pen-
sada de forma a priorizar os quartos e sua localização 
e distribuição de espaços de acordo com a função e 
dimensões. Os demais espaços são as composições 
que respeitam os modulos dos quartos. Desta forma 
se organizaram as estruturas, os pilares como maio-
res exemplos, o pé direito e as soluções de aberturas 
e ventilações.
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Figura 57 _ Perspectiva 3D explodida
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.
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Figura 58 _ Planta Baixa Térreo
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.

Atravez da figura 57 _ Perspectiva 3D explodida 
é possivel ver a maior parte da composição do proje-
to. Os ambientes respeitam a NBR 9050 de acessibi-
lade e outras normativas que padronizam instalações 
hoteleiras e serviços de alimentação.

A planta de setorização do Térreo é composta 
pelo acesso por meio da GO 070, tendo o Porte-co-
chère. O acesso a edificação fica a um metro de altu-
ra em relação ao nivel da rua, para garantir o acesso 

de todos existe rampa e escada em suas extremi-
dades, Para essa entrada foi pensada que estivesse 
elevada em relação a rua de acesso e que detivesse 
o pé direito de 3 metros de altura, para dar destaque 
e dar a impressão do espaço ser maior doque real-
mente é, para contribuir com esse conceito proposto, 
utiliza-se grandes planos em vidro para garantir as 
visuais da Praça das Acácias e do Parque.

O lobby é um espaço relativo amplo que recep-
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ciona o público com uma recepção, uma loja de con-
veniencias e uma cafeteria.

Os demais componentes do nivel terreo são: ba-
nheiros maculino e feminino, restaurante, cozinha, 
salão multiuso, área zen com redário, salão de jogos, 
e áreas administrativas como sala de gerência, sala 
de reuniões, almoxarifado, copa dos funcionários, la-
vanderia e DML.

A composição externa no nivel do térreo é for-
mada pela área das piscinas convencional e prainha, 
deck. Além do jardim que compõe as áreas de aces-
so a rampa, entrada do subsolo e depósito de gás.

O 1º Pavimento e acessado pelos elevadores, es-
cada e rampa, chegando aos respectivos halls, tendo 
acesso a copa onde é destinado o buffet de café da 
manhã e aos apartamentos.

Figura 59 _ Planta Baixa 1º Pavimento
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.
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Foram projetados 3 tipologias de apartamentos 
que seguem com suas respectivos metros quadra-
dos. Devido a composição da forma alguns quartos 
não seguem o mesmo desenho interno, mas respei-
tam as metragem minimas e a acessibilidade em seu 
layout interno.

Os apartamentos foram posicionados e recebe-
ram seu layout interno de modo a valorizar as visa-
das que são uma grande potencialidade do projeto 

e do terreno escolhido, fazendo o aproveitamento de 
4 metros de altura em relação ao acesso principal 
pela GO 070 os quartos contem varandas que foram 
projetadas afim de fornecer a privacidade e garantir o 
conforto e iluminação necessária para os ambientes.

Além das janelas e brises na varanda, foi proje-
tado a iluminação e ventilação dos banheiros com o 
Lanternin, um modelo de abertura zenital.

Figura 60 _ Planta Cobertura
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.
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Figura 61 _ Planta Subsolo
Fonte: Desenho elaborada pelo autor.

Considerações finais

O projeto se propõe a seguir até essa etapa, 
com a proposta arquitetônica consolidada e com as 
principais caracteristicas formais e espaciais tam-
bém consolidadas. O presente trabalho resulta de 
discussões acerca do turismo, suas especificidades 

e dinâmica econômica, além das particularidades da 
atividade turística em cidades históricas e opções de 
hospedagem. A escolha do bairro para a proposição 
arquitetônica tem como objetivo a valorização da re-
gião periférica da cidade, reconhecendo-a como par-
te importante de Goiás.
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Anexos 

 

Anexo 1 – Classificação por estrelas dos serviços e infraestrutura do Hotel 

 

REQUISITOS ESTRELAS 

Serviço de recepção aberto por 12 horas e acessível por 

telefone durante 24 horas; 

1 2    

Serviço de recepção aberto por 18 horas e acessível por 

telefone durante 24 horas; 

  3   

Serviço de recepção aberto por 24 horas;    4 5 

Serviço de mensageiro no período de 16 horas;   3   

Serviço de mensageiro no período de 24 horas;    4 5 

Serviço de guarda dos valores dos hóspedes; 1 2    

Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos 

valores dos hóspedes; 

    5 

Área útil da UH, exceto banheiro, com 9 m² (em no 

mínimo 65% das UH); 

1     

Área útil da UH, exceto banheiro, com 11 m² (mínimo 

70%); 

 2    

Área útil da UH, exceto banheiro, com 13 m² (mínimo 
80%); 

  3   



Área útil da UH, exceto banheiro, com 15 m² (mínimo 

90%); 

   4  

Área útil da UH, exceto banheiro, com 17 m²;     5 

Banheiros nas UH com 2 m² (em no mínimo 65% das 

UH); 

1     

Banheiro nas UH com 2 m² (em no mínimo 70% das UH);  2    

Banheiro nas UH com 3 m² (mínimo 80% das UH);   3   

Banheiros nas UH com 3 m² (mínimo 90%);    4  

Banheiro nas UH com 4 m²;      5 

Disponibilidade de UH com banheira;     5 

Roupão e chinelo em 100% das UH;     5 

Colchões das camas com dimensões superiores ao 
padrão nacional; 

    5 

Berço para bebês, a pedido;    4 5 

Facilidades para bebês (cadeiras altas no restaurante, 
facilidades para aquecimento de mamadeiras e comidas 
etc.); 

   4 5 

Troca de roupas de cama uma vez por semana; 1     

Troca de roupas de cama duas vezes por semana;  2    

Troca de roupas de cama em dias alternados;   3   



Troca de roupas de banho diariamente;   3   

Troca de roupas de cama e banho diariamente;    4 5 

Secador de cabelo à disposição sob pedido;    4 5 

Serviço de lavanderia;   3 4 5 

Televisão em 100% das UH;   3 4 5 

Canais de TV por assinatura em 100% das UH;   3 4 5 

Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH;   3 4 5 

Mesa de trabalho com cadeira, iluminação própria, e 
ponto de energia e telefone, nas UH, possibilitando o 
uso de aparelhos eletrônicos pessoais; 

   4 5 

Sala de estar com televisão;  2 3   

Sala de ginástica/musculação com equipamentos;    4 5 

Serviço de facilidades de escritório virtual;   3 4 5 

Salão de eventos;     5 

Serviço de guest relation/concierge1;     5 

Mini refrigerador em 100% das UH;   3 4 5 

Climatização (refrigeração/calefação) adequada em 
100% das UH; 

  3 4 5 

 
1 Profissional responsável por atender as necessidades básicas e especiais dos hóspedes. 
Concierge é um termo da língua francesa e que pode ser traduzido literalmente como “porteiro” 
para o português (Significado de Concierge, 2016). 



Restaurante;   3 4 5 

Serviço de alimentação disponível para café da manhã, 
almoço e jantar. Serviço à la carte2 no restaurante; 

   4 5 

Preparação de dietas especiais (vegetariana3, 
hipocalórica4 etc.); 

    5 

Bar;    4 5 

Serviço de café da manhã; 1 2 3   

Café da manhã nas UH;    4 5 

Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (room 

service) no período de 24 horas; 

   4 5 

Área de estacionamento;   3   

Área de estacionamento com serviço de manobrista;    4 5 

Mínimo de seis serviços acessórios oferecidos em 
instalações no próprio hotel (por exemplo: salão de 
beleza, baby-sitter5, venda de jornais e revistas, 
farmácia, loja de conveniência, locação de automóveis, 
reserva em espetáculos, agência de turismo, transporte 
especial etc.); 

   4 5 

Medidas permanentes para redução do consumo de 

energia elétrica e de água; 

1 2 3 4 5 

 
2 À la carte é uma expressão típica do francês. Menu fixo de pratos e bebidas, todos listados em 
um cardápio (menu) com os respectivos preços de cada produto (Significado de À la carte, 2015). 
3 Dieta vegetariana é destinada a pessoa que não come carne, como aves, carne bovina e peixe, 
no entanto, pode comer alimentos de origem animal, como laticínios e ovos (Significado de 
Veganismo, 2019). 
4 Dieta utilizada, normalmente, no tratamento nutricional de algumas pessoas acima do peso 
para que consigam emagrecer de forma saudável (ZANIN, 2020). 
5 Pessoa que, mediante pagamento, toma conta de crianças, durante a ausência dos pais 
(DICIONÁRIOS PRIBERAM, 2008-2020). 
 



Medidas permanentes para o gerenciamento de 

resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e 

reciclagem; 

1 2 3 4 5 

Monitoramento das expectativas e impressões do 

hóspede em relação aos serviços ofertados, incluindo 

meios para pesquisar opiniões, reclamações e 

solucioná-las. 

1 2 3 4 5 

Programa de treinamento para empregados;   3 4 5 

Medidas permanentes de seleção de fornecedores 

(critérios ambientais); 

 2 3 4 5 

Medidas permanentes de sensibilização para os 

hóspedes em relação à sustentabilidade; 

 2 3 4 5 

Pagamento com cartão de crédito ou de débito.  2 3 4 5 
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1



TÉRREO
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TÉRREO
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3
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3
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3
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9
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TÉRREO

0

1º PAVIMENTO

3

1º PAVIMENTO

3

GUARITA

0.7

SUBSOLO

-3

SUBSOLO

-3

POÇO ELEVADOR

-4.3

POÇO ELEVADOR

-4.3

COBERTURA

5.7
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-
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-
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-
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1
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4
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5
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ARQUITETURA E URBANISMO

Escala

Orientadora

Desenhadas por

Data

Número do projeto

1 : 100

2
7
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5
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0
2
1
 0

0
:2

0
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0

CORTES

0001

HOTEL ACÁCIAS

TCC 2

Data de emissão

Igor Pamplona

Jana Candida

P 8

Número Descrição Data

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESCALA GRÁFICA 1:100

1 : 100

CORTE A-A -
1

1 : 100

CORTE B-B -
2

1 : 100

CORTE C-C -
3

1 : 100

CORTE D-D -
4



ARQUITETURA E URBANISMO
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Orientadora

Desenhadas por
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Número do projeto

1 : 100

2
7
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5
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0
2
1
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0
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1
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FACHADAS

0001

HOTEL ACÁCIAS

TCC 2

Data de emissão

Igor Pamplona

Jana Candida

P 9

Número Descrição Data

1 : 100

LESTE
L

1 : 100

NORTE
N

1 : 100

OESTE
O

1 : 100

SUL
S
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