
Surfer Paradise Hostel
1. INTRODUÇÃO

 O trabalho consiste no desenvolvimento de um projeto arquitetônico de um hostel e 
um food park de anexo. O terreno escolhido para inserção do projeto fica na  praia da Guar-
da do Embau. Os motivos que justificam essa escolha é o turismo, que todo ano recebe 
pessoas de todos os generos e idades, além disso, em 2019, recebeu o título de Reserva 
Mundial do Surf, decorrente de suas características ambientais, cultura local, a consistên-
cias de suas belas naturezas. 
 A proposta é de criar um espaço que esteja adepto a novas modalidades do turismo, 
tais como o ecoturismo, o turismo mochileiro, turismo esportivo, entre outros. Dessa forma, 
buscar a integração destes espaços, a fim de proporcionar um ambiente de troca de ex-
periências sociais e culturais, que possam se estender também aos demais moradores.

1.1. LOCALIZAÇÃO

 O terreno proveniente no estudo situa-se ao sul de Florianópolis, no município de 
Palhoça, no bairro Praia da Guarda do Embaú. O recorte encontra-se a 100 m do centro 
comercial do bairro, na margem da via de acesso principal do mesmo, a rua Inês Maria de 
Jesus.
Classifica-se no Plano Diretor de Palhoça como Área Turística Residencial – ATR e possui 
uma área de aproximadamente 805m².

1.2. JUSTIFICATIVA

 O turismo vem se tornando um dos segmentos que mais promove o desenvolvi-
mento econômico e social do Brasil, sendo responsável por uma parcela importante de 
geração de empregos, renda e investimento. “A indústria hoteleira é responsável por 350 
mil empregos formais e 1,5 milhão de ocupações indiretas em todo o país”. (MINISTÉRIO 
DO TURISMO, 2017).
  Como consequência desta expansão do mercado turístico, surgiu a necessidade de 
infraestruturas alternativas, que se adequem as novas modalidades do turismo. De acor-
do com a Organização Mundial do Turismo (OMT), os hostels vem se tornando “uma parte 
cada vez mais significativa da indústria do turismo global [...], visto que seu público alvo 
gera uma contribuição economia expressiva,  e também desenvolvem laços sociais e vín-
culos culturais em busca por experiências engajadoras”. (UNWTO,  2008, p. ix). 
 O perfil do hospede de um hostel, é caracterizado por um público mais jovem que 
busca realizar um alto nível de atividades no destino visitado, conhecer novas pessoas, no-
vas culturas, a gastronomia, resultando assim, em uma interação cultural de grande valor 
para o turismo e para população da cidade destino. Um outro fator socioeconomicamente 
positivo deste tipo hoteleiro, é que seu público busca viajar o ano todo, explorando locais 
além dos principais destinos turísticos.
 O litoral catarinense, possui um núcleo turístico sólido e recebe milhares de visi-
tantes todos os anos, principalmente na alta temporada, atraídos pelas praias, pelo cultura 
e gastronomia. Portanto, este projeto tem como propósito agregar o turismo como mel-
horia de espaço urbano, através da criação de um hostel, que este sirva como espaço de 
convivência, trocas culturais, conforto, qualidade e diversificação dos serviços oferecidos.

1.3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

• Elaborar um embasamento teórico sobre o turismo e seus segmentos;
• Realizar pesquisa sobre a hotelaria dos hostels;
• Estudar referenciais projetuais e conceituais de hostels e restaurantes no Brasil e no 

mundo;
• Realizar diagnóstico da área em diferentes escalas, para melhor compreender suas 

necessidades e potencialidades locais;
• Definir um sistema construtivo que seja viável, levando em conta o impacto ambiental 

na área e adaptar tecnologia de energia renováveis ao projeto;
• Elaborar um plano de necessidades;
• Elaborar o partido arquitetônico de um hostel com anexo de um restaurante.
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Figura 01 - Mapa de Localização - Fonte: Elaborado pelo autor

Terreno em Estudo

Figura 02 - Imagem atual do terreno - Fonte: Google Earth modificado pelo autor.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. TURISMO E ECONOMIA

 Segundo a Organização Mundial de Turismo – OMT (Sigla em Português), o turismo 
se define como “as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanên-
cia em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período de tempo inferior a um 
ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros.”
 O termo “turismo” nasceu no sec. XIX, porém “Certas formas de turismo existem des-
de as mais antigas civilizações, mas foi a partir do século XX, que evoluiu como conse-
quência dos aspectos relacionados à produtividade empresarial, ao poder de compra e ao 
bem-estar resultante da restauração da paz no mundo”. (RUSCHMANN, 1997)
 Ruschmann (1997), ressalta que o século XX abriu as portas para a prática do turismo 
em grande escala, ele passaria a integrar a vida de várias nações pelo mundo, e a fazer 
parte da sua programação como manifestação de lazer e trabalho. 
 A atividade turística, é uma das mais importantes no setor econômico e da geração 
de emprego e renda no mundo todo. Segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e 
Turismo (WTTC, na sigla em inglês), no Brasil, o setor representa 7,9% do PIB nacional e é 
responsável por 6,59 milhões de empregos. Já dados mundiais, o impacto do turismo ger-
ou uma participação de US$ 8,8 trilhões ao PIB mundial (10,4%), uma alta de 3,9%, superior 
à expansão da economia global (3,2%). (MINISTÉRIO DO TURISMO. 2019).
 A presidente do WTTC, Gloria Guevara, avalia que os dados comprovam o papel 
transformador do turismo. 

“Pelo oitavo ano consecutivo, nosso setor superou a expansão da economia 
global, e registramos o segundo maior crescimento de qualquer setor do 
mundo. As cifras mostram o poder da nossa indústria como ferramenta para 
que os governos gerem prosperidade”, enfatiza. (MTur. 2019).

 Além disso, o turismo internacional é a quarta atividade que mais gera lucros com 
exportação, alcançando US$ 1,4 trilhão em 2016, na retaguarda apenas da produção de 
combustíveis, produtos químicos e alimentos. (TOURISM HIGHLIGHTS, 2017).

SEGUNDO PESQUISA DO MTUR,

UM EM CADA QUATRO
BRASILEIROS FARIAM

ALGUMA VIAGEM EM 2016.

UM EM CADA CINCO 
NOVOS EMPREGOS 
FORAM CRIADOS A PARTIR DO 
TURISMO NOS ULTIMOS 
CINCO ANOS. FONTE WTTC, 

2018.

MOTIVOS DE VIAGENS
- LAZER  87,3%
- NEGOCIOS, EVENTOS E 
CONVENÇÕES 2,1%
- OUTROS MOTIVOS 10,6%

FONTE MTUR, 2018.

Imagem 03 - Informátivos - Elaborado pelo Autor

1.3. OBJETIVO GERAL

 Desenvolver o projeto de um hostel e um restaurante de anexo, que será inserido no 
bairro da Guarda do Embaú, Cidade de Palhoça – SC. Para que seja agregado mais valor 
turístico e gastronômico ao local, buscando a integração dos turistas com a comunidade.

2.1.1. NOVOS SEGMENTOS DO TURISMO

 Ultimamente o mercado turístico vem passando por um processo de segmentação 
em sua demanda e se expandindo para novos tipos (mochileiro, religioso, aventureiro, es-
portista, etc.), criando grupos diferentes de consumidores e de serviços turísticos. Um dos 
segmentos que esteve em grande ascensão no decorrer dos anos é o turismo mochileiro, 
que busca fugir dos roteiros óbvios, a serem praticados fora da época de temporada e 
opções de hospedagem mais barata, tais como hostels, o que lhe proporcionam também 
contato com outros viajantes e comunidade local.
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2.1.2. DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL E NACIONAL

 Segundo pesquisa do Censo realizado em 2018 pelo Ministério do Turismo, o princi-
pal atrativo dos turistas que viajam por lazer (acesso área e terrestre), é a busca pelas praias 
(71,7%) e do Ecoturismo, natureza ou aventura (16,3%). Os 3 destinos mais visitados para laz-
er no Brasil são, Rio de Janeiro - RJ (29,7%), Florianópolis – SC (17,1%) e Foz do Iguaçu – PR 
(12,9%). Os meios de hospedagem mais utilizados são, a hotelaria que predominam como 
principal hospedagem (quase 50%), seguindo de casa de amigos e parentes (24,9%) e casa 
alugada (15,9%). Demanda Turística Internacional e Nacional (MTUR, 2018).
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Fonte: Mtur, 2018.
Fonte: Demanda Turística Internacional.Imagem 04 - Gráfico dados Turismo Internacional.

Fonte: MTur, 2018. Modificado pelo Autor.
Imagem 05 - Ranking Países Emissores.
Fonte: Demanda Turística Internacional, 

2.2. TURISMO NA GUARDA DO EMBAÚ 
 
 A Guarda do Embaú se caracteriza como uma pequena vila de pescadores, formada 
por dezenas de ruas de areias com pousadas, restaurantes e barzinhos rústicos, que mov-
imentam a noite do pequeno vilarejo que se localiza ao sul de Florianópolis. Em 2019, foi 
nomeada a 9° Reserva Mundial do Surf, a primeira do Brasil neste segmento e está entre as 
dez praias mais bonitas do país. (Ong Save The Waves Coalition – STW, 2019).
 O turismo é a principal fontes de renda dos moradores da Guarda do Embaú, seguin-
do da pesca artesanal. Segundo publicação da revista Santa Catarina Magazine:

Motivos não faltam para visitar o local. E os turistas de plantão podem ter 
certeza que vão encontrar por lá o que ainda não viram em nenhum outro 
lugar do mundo. “Mesmo depois de tanto tempo vivendo aqui, não consigo 
enjoar. E a gente ainda carrega água na peneira pro turista. É ele que nos 
sustenta. Tratamos muito bem para eles voltarem sempre.”, anuncia o hospi-
taleiro pescador e barqueiro Valdemar Tomé. Mas a propaganda é totalmente 
dispensável. Voltar a Guarda do Embaú é sempre um prazer. Santa Catarina 
Magazine (2008, p.26).

 Os visitantes contam com um roteiro turístico diversificado, como as praias vizinhas, 
Pinheira, Praia de Cima, Praia do Sonho e Gamboa; Além disso é possível percorrer as trilhas 
do Vale da Utopia, Praia do Maço e a Pedra do Urubu, esta que leva até o seu mirante no 
topo, com altitude aproximada de 130m. Outras trilhas podem ser encontradas no Parque 
Estadual Serra do Tabuleiro, onde é possível avistar animais nativos soltos, conhecer o 
arquipélago Moleques do Sul, este que é o maior criadouro natural de aves marinhas de 
Santa Catarina, além da exuberante vegetação nativa (bioma mata atlântica).

2.2.1. HOSPEDAGEM
 
 Os meios de hospedagem, são um dos instrumentos no segmentos turísticos mais 
representativos e geradores de economia, pois se trata de estabelecimentos comerciais 
que exercem a função de receber e oferecer estadia, entre outros serviços.
 Segundo o Censo de hotelaria divulgado pelo Ministério do Turismo (2017), as três 
capitais do Sul do Brasil, registraram juntas crescimento de 8,9% no número de estabelec-
imentos de hospedagem (2011-2016). A alta foi puxada por Florianópolis (SC), que aumen-
tou em 22,4% a sua rede hoteleira, passando de 254 para 311 hotéis, pousadas, pensões, 
apart-hotéis e albergues.  
 Apesar da demanda por hospedagem crescer com maior expressividade no verão 
e em datas especiais como reveillon, é possível verificar a procura o ano todo, em função 
dos novos segmentos de turismo que estão sendo explorados pelos viajantes. Na Guarda 
do Embaú, os meios de hospedagem se concentram em sua maior parte nas pousadas, 
campings e residências locáveis.

2.2.2. CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM - SBCLASS
 
 O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), é quem 
classifica os estabelecimentos nos quesitos, infraestrutura (instalações e equipamentos), 
serviços (oferta em geral) e sustentabilidade (uso de recursos renováveis). Atualmente, o 
SBClass classifica estes em 7 tipos de meios de hospedagem:

2.3. HOSTEL

 O hostel, também conhecido como albergue, se caracterizam como acomodações 
com um custo mais baixo que as opções tradicionais. Sua proposta é promover a interação 
entre seus usuários, possuem quartos e banheiros coletivos, e são alvo de viajantes que 
buscam hospedagem mais descontraída e com valores mais acessíveis. Alguns hostels 
apostam também em espaços que vão além da hospedagem, e muitos oferecem serviços 
gastronômicos e culturais, tanto para os turistas como para os moradores da região. 
 Os hostels se originaram na Alemanha, no início do séc. XX, com o professor Richard 
Schirmann, que percebeu a necessidade de um tipo de acomodação especial para seus 
estudantes enquanto viajavam pela Alemanha (GRASS e HEATH, 1982). 
 Os aspectos socioespaciais de sua época e as condições de vida da juventude alemã 
pós revolução industrial, influenciaram diretamente Schirmann na criação dos Jugendher-
bergen (em tradução para o inglês, a palavra em alemão Jugendherbergen significa Youth 
Hostel, termo adotado pela HI, que no Brasil foi traduzido como Albergue da Juventude). 

 Após a década de 20, os hostels se espalharam por toda Europa, com maior As-
cenção após a segunda Guerra Mundial (1945), Os albergues da juventude chegaram ao 
Brasil junto com a o apoio e participação da geração “pé na estrada”, dos hippies brasileiros 
e dos estudantes dos anos 70 (HOSTELLING INTERNATIONAL-BRASIL, 2009).
 Segundo dados do Hostel World, existem 101 cidades Brasileira com esse tipo de 
serviço, sendo Rio de Janeiro a cidade com maior número de hostels, seguindo por São 
Paulo e por terceiro Florianópolis. (HOSTEL WORLD, 2018).
2.3.1. HOSTELLING INTERNATIONAL (HI)

 Fundada na década de 30, a Hostelling International é uma organização sem fins 
lucrativos e a maior neste ramo. Ela reúne mais de quatro mil albergues, distribuídos em 
todo mundo, e movimenta cerca de US$ 1,5 bilhão por ano para a economia  mundial do 
turismo. A HI é responsável por supervisionar e atribuir padrões e diretrizes aos seus filia-
dos, proporcionando assim garantia de qualidade aos seus hospedes.
 Em 2008, a HI adotou um selo de qualidade, batizado de HI-Q (HI Quality), que atribui 
ao estabelecimento filiado certificação de máxima qualidade. Para receber a certificação, 
é avaliado quesitos como limpeza, acolhimento, conforto, segurança, manutenção, orga-
nização, plano de negócios e estratégias a curto e longo prazos. Tudo para proporcionar a 
melhor experiência aos seus hóspede (HI INTERNATIONAL,2014).

Imagem 06 - Castelo de Altena (1912). O primeiro Albergue da Juventude do mundo - Fonte: Segredos do Mundo.

3. REFERENCIAIS TEÓRICOS

3.1. MARINA BAYSIDE HOTEL

Imagem 07 - Marina Bayside Hotel, fachada dos aptos Maisonette 2 pavto - Fonte: Archilovers, 2011.

• Hotel: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem 
alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, me-
diante cobrança de diária;

• Resort: hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviços de 
estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio empreen-
dimento; 

• Hotel Fazenda: localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, que 
ofereça entretenimento e vivência do campo;

• Cama e Café: hospedagem em residência com no máximo três unidades habitacionais 
para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do 
estabelecimento resida;

 Cohen (1973 apud OLIVEIRA, 2005) aponta que há dois tipos de turistas, os institucio-
nalizados, que são os que precisam sentir segurança, organizam suas viagens por intermé-
dio de agências, reservam acomodação e transporte, evitam riscos e procuram situações 
familiares, e os turistas não-institucionalizados, ou seja, aqueles que desejam novidades, 
são independentes na organização, estão dispostos a correr riscos e tem o orçamento lim-
itado, do qual o grupo dos mochileiros faz parte.

Surfer Paradise Hostel
• Hotel Histórico: instalado em edificação preservada em sua forma original ou restau-

rada, entende-se como fatos histórico-culturais, aqueles tidos como relevantes pela 
memória popular, independentemente de quando ocorreram.

• Pousadas: empreendimento de característica horizontal, composto de no máximo 30 
unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e aloja-
mento temporário, podendo ser em um prédio único com até três pavimentos, ou con-
tar com chalés ou bangalôs;

• Flat/Apart Hotel: constituído por unidades habitacionais que disponham de dormitório, 
banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com administração e comercialização 
integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação.

(Fonte: MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015).

 Apesar do hostel ser um meio de hospedagem consolidado e regido por normas 
especificas no exterior, é um movimento relativamente novo no Brasil, fazendo com 
que não haja uma classificação oficial pelo Ministério do Turismo e da falta de leis que 
regulamentam seu funcionamento. Isso resulta em uma maioria de estabelecimentos 
improvisados e de qualidade muito inferior ao que pode ser encontrado no exterior.
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 O Hotel Bayside Marina está localizado no Japão, na cidade de Yokohama. Finalizado 
em 2009, o projeto em estrutura de aço com a aplicação do container, foi realizado pelo 
escritório Yasutaka Yoshimura. Sua montagem e customização foi realizada na Tailândia 
(Figura 08e 09) e, posteriormente, enviado ao Japão por consequencia dos custos de mão 
de obra.

Imagem 08 - Construção dos aptos com uso do container. 
Fonte: Archilovers, 2011.

3.2. INNBOX HOSTEL

Imagem 12 - Fachada Innbox Hostel Canasvieiras  - Fonte: Innboxhostels.com.br

Surfer Paradise Hostel

Imagem 10 - Planta Baixa Tipologia Maisonette, 2 pavto. Fonte: Archilovers, 2011.

 Localizado no bairro Canasveiras, Florianópolis, o hostel possui 700m² contemplan-
do área de lazer e o hotel. Sua construção é feita a partir de containers, e é uma obra que 
busca agregar a sustentabilidade ao edifico.
 A construção realizada com 8 containers de 40 pés, foi finalizada no ano de 2018, a 
qual abriga 52 hóspedes, com um total de 12 quartos, área de lazer, estacionamento, áreas 
comuns, entre outros.
 No primeiro nível encontra-se a recepção, área comum interna e externa, depósito, 
dois quartos compartilhados e duas suítes privativas, área de lazer e estacionamento. O 
segundo pavimento é estritamente para usuários do hostel, contendo seis quartos com-
partilhados e duas suítes privadas.

3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

LOCAÇÃO / SUSTENTABILIDADE

- Disposição dos containers sobrepostos acima um do 
outro, possibilitando áreas de sombra e de lazer abaixo 
do mesmo;
- Apartamentos compartilhados e integração dos seus 
hospedes;
- Sustentabilidade no projeto

MOBILIARIOS X ÁREA DE LAZER

- Os mobiliários compartilhados são interessantes;
- Área social e de lazer compartilhada entre usuários, 
agregando mais valor cultural a essa proposta de pro-
jeto, com a troca de informação entre diferentes hos-
pédes;
- Diferentes opções de lazer.

Imagem 09 - Canteiro de Obra.
Fonte: Archilovers, 2011.

 O hotel contém 31 quartos em containers de 40 pés, visto que os apartamentos foram 
divididos em duas tipologias, Maisonette (Figura 10) e Flat (Figura 11). Entre o afastamento 
dos apartamentos formaram-se jardins e espaços de convivência.
 O hotel contém dois acessos, um para pedestres e outro para veículos. Além da re-
cepção, o lobby, restaurante e espaço com lockers foram alocados no volume principal da 
edificação. Ao longo do terreno na porção Norte encontram-se os apartamentos da tipolo-
gia Maisonette com dois pavimentos (Figura 10) somando 24 unidades. Na frente da piscina 
estão as tipologias Flat com apenas um pavimento (Figura 11) contendo sete unidades. 
Ambos os quartos possuem apenas uma cama, visto que o Maisonette abriga um casal e 
o Flat apenas uma pessoa.
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Imagem 13 - Vista interna do terreno, e para área de lazer com piscina.
 Fonte: Booking, 2017. 

 O hotel dispõe 3 tipologias de quartos: compartilhado com quatro pessoas, 
compartilhado com 6 pessoas e privativo casal. a cozinha  também é uma área com-
partilhada pelos hospedes. A área de lazer se divide em coberta e ao ar livre. A área 
coberta conta com mobiliarios para estar e descanso, e jogos como ping pong. Já a 
área aberta conta com piscina e mobiliarios de descanso.
 Os containers foram entregues com a estrutura toda pronta para uso: portas já cor-
tadas e instaladas, paredes internas em gesso acartonado e isolamento térmico com lã 
de rocha, piso vinílico e mobília de área molhada. Após a colocação dos containers final-
izou-se o deck em madeira, para então os acabamentos finais iniciarem.

Imagem 14 - Locação dos container, sobrepostos uma cima do outro, e estrutura de madeira nos decks e escadas.
Fonte: Innboxhostels.com.br

FORMA / MINIMALISMO

- Tipologia das plantas simples e contendo o essencial 
para estádia;
- Aberturas de janelas teto chão, possibilitando a in-
cidência da luz natural ao projeto;
- Uso do container de 40 pés, redução de custos, mão 
de obra, tempo e reaproveitamento da estrutura “con-
tainer”.
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4. ESTUDO DE CASO - HOSTEL CONII

 Para o estudo de caso proposto, foi analisado o Hostel Conii. Localizado na região de 
Algarve, litoral de Portugal, o hostel situa-se em uma região bastante procurada por turis-
tas, devido à suas praias, algumas famosas pelo cinema Europeu, patrimônio histórico e a 
gastronomia de tradição mediterrânea. Conforme mostra a planta de localização (imagem 
17), o hostel está inserido com ótima localização, a poucos metros da praia. O Hostel conta 
com uma área aproximada de 700 m² e é um projeto de reabilitação de um antigo edificio 
comercial (1896), que teve a obra concluída em 2016 pelos arquitetos do Studio ODS.

Imagem 15 - Fachada principal  - Fonte: Archdaily, 2016.

Imagem 16 - Planta de localização - Fonte: Archdaily, 2016.

 Possuindo uma modulação quadrada, o edifício possui fachadas livres para a rua, e 
duas para um pátio. As estratégias para o projeto foram manter as paredes originais, porém 
em seu interior foi necessário reforça-las no térreo e no primeiro pavimento. O segundo 
pavimento foi construído com um sistema em aço leve (imagem 21), e adicionado uma 
escada para acesso externo (imagem 22).

Imagem 18 - Vista do telhado - Fonte: Archdaily, 2016. Imagem 19 - Escada externa - Fonte: Archdaily, 2016.

 As 4 fachadas livres facilitam a disposição dos dormitórios ao longo da planta, re-
sultando em uma circulação simples e direta.
 O programa de zoneamento do edifício é feito por andares. No térreo estão as áreas 
comuns, recepção, cozinha compartilhada, uma área de lounge e um bar. O primeiro pavi-
mento conta com os dormitórios mistos, com banheiros compartilhados e no segundo 
pavimento, quartos duplos com banheiros privativos. O edifício contém no total 15 quartos, 
podendo receber até 54 hospedes.
 

TERRÉO 1° PAVIMENTO 2° PAVIMENTO

Imagem 17 - Perspectiva Explodida - Fonte: Archdaily

• MOVIMENTO - É possível identifcar os acessos e entradas do edificio, a configuração de 
caminhos e acessos. No projeto percebe-se os acessos bem distribuidos, possibilitan-
do movimento dentro e fora do edificio.

Imagem 20 - Metodologia Clark & Pause - MOVIMENTO - Fonte: Archdaily, 2016. Modificado pelo autor.

• CIRCULAÇÃO - Determina como um usuário experimenta o edificio e podem ser defini-
didos como espaço para movimento e/ ou inserida em uma determinada área. A relação 
entre área útil e circulação indica condições de privacidade e conexão.

TERRÉO 1° PAVIMENTO 2° PAVIMENTO
Imagem 21 - Metodologia Clark & Pause - CIRCULAÇÃO - Fonte: Archdaily, 2016. Modificado pelo autor.

Imagem 22 - Metodologia Clark & Pause - MASSA - Fonte: Archdaily, 2016. Modificado pelo autor.

• MASSA - A imagem perceptiva do edificio enquanto sua totalidade. Representa poten-
cial para definir e articular espaços, acomodar terreno, identificar acessos e circulações.

TERRÉO 1° PAVIMENTO 2° PAVIMENTO
Imagem 23 - Metodologia Clark & Pause - ESTRUTURA - Fonte: Archdaily, 2016. Modificado pelo autor.

• ESTRUTURA - O elemento estruturra é caracterizado como sinônimo de suporte e é 
existente em todos os edificios. São considerados estruturas em um projeto os pilares, 
vigas e as paredes.

TERRÉO 1° PAVIMENTO 2° PAVIMENTO
Imagem 24 - Metodologia Clark & Pause - INTERIOR E EXTERIOR / SIMETRIA PONTO E CONTRAPONTO
 Fonte: Archdaily, 2016. Modificado pelo autor.

• INTERIOR E EXTERIOR - Relação espacial entre edificio e terreno, possibilita a criação 
de determinado espaço, permite a entrada de luz no edificio e no terreno.

• SIMETRIA - A simetria é um gênero de equilíbrio, é o estado de estabilidade. O eixo x e y.

Imagem 25 - Metodologia Clark & Pause - ILUMINAÇÃO NATURAL E VENTO.
 Fonte: Archdaily, 2016. Modificado pelo autor.

• LUZ NATURAL E VENTO - É analisado a maneira como a luz natural e o vento influência 
o edifício, e os locais por onde ela penetra. No projeto, essas questões afetam direta-
mente as percepções de massa e volume conforme sua quantidade  e qualidade..

Surfer Paradise Hostel

4.1. METODOLOGIA CLARK & PAUSE

NÚCLEO CIRCULAÇÃO X FACHADA LIVRE
- O núcleo de circulação vertical, foi posicionado deste 
modo para solidificar a estrutura, deixando com que as 
fachadas fiquem livres  e as tornem mais flexiveis, pos-
sibilitando a criação de diferentes pé direitos e cheios 
e vazios.

4.2. CONSIDERAÇÕES
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5. DIAGNÓSTICO DA ÁREA

5.1. LOCALIZAÇÃO
 Á área de intervenção escolhida está localizada na Praia da Guarda do Embaú, divisa 
entre os municípios de Palhoça e Paulo Lopes, e à 46 km ao sul de Florianópolis. O bal-
neário está localizado no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e conta com aproximada-
mente 1000 moradores, entre comerciantes, artesãos, pescadores e surfistas.

Surfer Paradise Hostel

Imagem 26 - Localização. Fonte: Google Earth. Modificado pelo Autor.

5.2. CONTEXTO HISTÓRICO E ATUAL
 Conforme os nativos da região, o nome surgiu devido à fatos históricos, de que sécu-
los atrás, navios piratas enterravam baús nesta costa. Com o passar do tempo, foi sendo 
criada a história de que havia tesouros enterrados guardados em baús na região, o que 
acabou dando origem ao nome atual da localidade.
 Embaú, no entanto, é de origem tupi-guarani, linguagem falada pelos índios carijós, 
que habitavam o litoral de Santa Catarina. Conforme o dicionário de tupi-guarani, existem 
3 possibilidades para o significado de embaú: 1) emba-u = o beber da bica, a bica; 2) mbá-u 
= a última aguada; 3) mbaú = a comida, a bebida. (Dicionário de Palavras Brasileiras de Ori-
gem Indígena – Clóvis Chiaradia).
 A “Associação de Surfe e Preservação da Guarda do Embaú (ASPG)”, é uma das 
responsáveis por lutar pela preservação do local e manter viva a cultura da Guarda do 
Embaú, em 2013, foi a responsável por buscar a inclusão da praia na rede de Reservas 
Mundiais do Surf.
 Em 27 de outubro de 2016 pelo Conselho Visional das Reservas Mundiais de Surf 
(World Surfing Reserve - WSR) e a Save the Waves Coalition, a Guarda do Embaú foi eleita 
como a nona Reserva Mundial de Surf (RMS), sendo a primeira do Brasil. Em 2019, foi ofici-
alizado e recebido o titulo.
 A Guarda do Embaú está situada numa restinga, onde desemboca o rio da Madre, 
considerado pela Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 
como de classe “especial” e está localizada na confluência de três unidades de proteção 
ambiental: o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro; a Área de Proteção Ambiental (APA) 
do Entorno Costeiro e a APA da Baleia Franca, áreas estas tombadas pela Unesco como 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

5.3. MOBILIDADE
 A área de intervenção possui uma malha urbana simplificada, o perfil das vias é de 
tipo local, com limite de velocidade baixo, devido a pouca quantidade de calçadas, aces-
sibilidade, e o alto fluxo de pessoas. 
 Seu trajeto principal traça a rota de uma grande quadra, pois leva o veículos por uma 
via de mão única, que passa pelas rua Francisco Braulino dos Santos e rua Inês Maria de 
Jesus, chegando a uma bifurcação, a direita leva ao centro do bairro, sem saída para veícu-
los, apenas entrada para moradores e um pequeno estacionamento privado; A esquerda 
da bifurcação, esta a via de saída da Guarda, que passam pela rua Adelina Rodrigues Mar-
tins e rua Hercilio Nicolau dos Santos, está via de caráter principal, é uma das poucas com 
pavimentação em paver.
 As demais vias do bairro, distribuem o trânsito local para os moradores e turistas, 
e muitas são ruas de areia e terra. Em alta temporada, as vias ficam superlotadas nos 
acostamentos de veículos visitantes, causando problemas aos moradores e pedestres, e 
aumentando consideravelmente o trânsito no local. Nenhuma via possuem ciclofaixas.

 
 O transporte público atende a demanda da população na época de baixa temporada. 
Já em alta temporada o transporte publico sofre pela alta lotação. A empresa responsável 
pelo transporte coletivo é a Jotur. 

5.3. LEGISLAÇÃO
 O terreno em análise é classificado pelo plano diretor, Lei nº 15 / 1993 que recebeu 
atualização devido a intensidade e a qualidade do uso e ocupação do solo (redação dada 
pela Lei nº 4847/2020), como uma Área Turística Residencial (ATR):
 Áreas de especial interesse turístico cujo uso deverá priorizar o usufruto por parte de 
visitantes e residentes. Áreas que se caracterizam por serem dotadas de singularidades e 
atributos, tais como os naturais e culturais, dentre outros, e que deverão ser preferencial-
mente apropriadas para uso misto, predominando moradias, pequenos negócios e ativi-
dades de suporte ao turismo. (PLANO DIRETOR DE PALHOÇA).

Guarda do Embaú Zona ATR3 – Área Turística Residencial.
Área: 805 m²
Taxa de Ocupação: 50%
Indice de Aproveitament: 1
Pavimentos: 2

5.4. USO DO SOLO
 O bairro predomina o uso residencial, e concentra o comercial / misto próximo ao 
centro do bairro e ao longo da via principal de acesso ao mesmo. As edificações de uso 
comercial são em sua maioria de restaurantes, bares e lojas de roupa/artesanato. O uso 
misto também é comum, pois alguns moradores dispõem do térreo ou parte do terreno da 
sua residência para instalarem pequenos comércios ou serviços.
O bairro conta com poucos equipamentos urbanos, sendo este um grande problema para 
moradores e turistas, que precisam se deslocar até o município de Paulo Lopes ou da 
Palhoça para determinados serviços. Alguns serviços básicos podem ser encontrados no 
bairro vizinho Pinheira.

Imagem 28 - Mapa Uso do Solo - Fonte: Google Earth. Modificado pelo Autor.

Imagem 27 - Mapa de Mobilidade . Fonte: Google Earth. Modificado pelo Autor.

5.4. ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS
 O clima caracteriza-se como subtropical úmido, e conta com a forte incidência dos 
ventos sul e nordeste. O terreno recebe incidência solar durante todo o dia, visto que em 
sua frente e laterais não existem construções de gabaritos altos, favorecendo assim a in-
cidência da luz natural.
Apesar do terreno estar localizado próximo ao rio da madre e ao morro, o mesmo não pos-
sui contato com nenhum ecossistema natural. O terreno está inserido em uma área plana, 
e o único bloqueio bioclimático seria o das outras residências.

Sol da Tarde

Vento Nordeste

Vento Sul

Sol da Manhã

Vento Sul

03 0 60 120

LEGENDA
Paulo Lopes

Palhoça

Florianópolis

Guarda do Embaú

BR 101
Acesso Guarda

Paulo Lopes

Parque Estadual 
da Serra do 
Tabuleiro

Palhoça

Guarda do Embaú

Florianópolis

r. inês maria de jesus

r. hercílio nicolau dos santos

LEGENDA
Vias locaisV ia principalV ia principal sentido único Parada ônibus

r. francisco braulino dos santos

r. adelina rodrigues martins

LEGENDA
Pousadas Farmácia Estacionamento Camping Bar/Restaurante Comércio

5.6. CARACTERÍSTICAS DO TERRENO
 O terreno possui uma área total de 1064 m² e está limitado apenas por uma via, que 
dá o seu acesso. Não há acessos pelas laterais, visto que se trata de um meio de quadra, 
o mesmo não possui curvas de níveis e trata-se de um terreno plano.
 Hoje o terreno é utilizado como estacionamento e não possui nenhuma construção, 
vai ser desocupado também a sorveteria ao lado, para extensão do projeto. Dentre os 
potenciais mais relevantes para a escolha do terreno destaca-se a localização dentro do 
bairro, estando perto do centro e fazendo parte da rota gastronômica já existente.

COLOCAR MAPA???COLOCAR MAPA???

Imagem 29 - Mapa Bioclimático - Fonte: Google Earth. Modificado pelo Autor.

Imagem 30 - Foto do Terreno - Fonte: Autor, 2020.
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6. PARTIDO GERAL
 A proposta de implementação de um hostel tem como objetivo promover uma ex-
periência social compartilhada entre hospedes e moradores locais, baseando-se no prin-
cipio de hospitalidade para criar espaços de integração de convivência. Além disso, inserir 
um food park anexado ao hostel, que ajudará a compor o eixo gastronômico do bairro.

6.1. PROGRAMA DE NECESSIDADES E ZONEAMENTO
 O programa de necessidade foi dividido em dois, devido ao uso dos estabelecimen-
tos serem distintos.
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6.3. PLANTA BAIXA TERREO
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