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Introdução: Este trabalho apresenta uma pesquisa teórica para o embasamento da
elaboração de um anteprojeto de um hotel museu na cidade de Videira (SC). O
museu pretende trazer o acervo da história da cidade já presente no Museu do
Vinho, assim como acervo de arte contemporânea de artistas da cidade e da
região. Objetivo: Realizar pesquisa teórica para o embasamento da realização de
posterior anteprojeto de hotel museu, escolha de terreno para futura implantação
do projeto e elaboração da proposta arquitetônica. Método: A metodologia
consiste em uma abordagem exploratória, descritiva e qualitativa, a qual realiza a
busca de referenciais teóricos para fundamentação, a análise e descrição de
potenciais turísticos locais e a compreensão sobre a pertinência desses dados para
a realização do posterior anteprojeto. Com a compilação desses dados, ocorreu a
busca por terrenos que correspondem à melhor localização para a implantação do
futuro anteprojeto, análise dos mesmos e a escolha da opção mais viável.
Resultados: A elaboração do trabalho consistiu na fundamentação teórica acerca
dos aspectos históricos da hotelaria e da museologia, análises de estudo de caso
de edificações similares a que irá ser projetada e, por fim, ocorreu a escolha de um
terreno que está localizado nas Ruas Victor Meirelles, Padre Anchieta e Artur
Formighieri, por conta da sua facilidade de acesso e proximidade com a região
turística a ser estudada. A elaboração da proposta arquitetônica traz um conceito
em torno de ciclos. O partido arquitetônico justificou-se em demonstrar em ordem
crescente de pavimentos os ciclos dos materiais arquitetônicos, representados por
sua evolução histórica. Conclusão: Concluiu-se que a cidade de Videira apresenta
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significativo potencial turístico, o qual é pouco explorado devido à falta de
equipamentos e estabelecimentos hoteleiros diretamente ligados ao setor. Por
conta disso, a inserção de um exemplar de hotel museu pretende contribuir para o
desenvolvimento do turismo local.
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