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RESUMO 

O tema escolhido tem como objetivo apresentar a proposta de um Spa para a cidade de ribeirão claro, 
contendo salas de massagens, musculação, saunas, piscinas, ginástica, médicas, área de 
convivências, dormitórios e área de alimentação. A escolha de implantação, tem por interesse trazer 
para região um espaço de bem-estar, relaxamento e reeducação alimentar. Influenciada pela falta de 
um local direcionado a esta área em toda a região, com uma arquitetura brasileira e orgânica, onde o 
projeto se localizará as margens da represa de Chavantes, agregando maior conforto e tranquilidade 
aos usuários. 
 
Palavras-chave: Bem-Estar. Turismo. Arquitetura. Ribeirão Claro.  
 

ABSTRACT 
The theme aims to present a proposal for one Spa to the city of Ribeirão Claro, containing massage 
rooms, fitness, saunas, swimming pools, gym, medical, living area, bedrooms and feeding area. Choice 
Deployment, has in Interest bring Parana Region hum wellness space, relaxation and Alimentary 
Education. Influenced for the lack of one directed local to this  economic activity  throughout the Region, 
with a Brazilian Architecture and Organic, where the project will be located as Margins Chavantes dam, 
adding Greater Comfort and tranquility TO Users. 
 
Keywords: Wellness. Tourism. Architecture. Ribeirao Claro. 
 

INTRODUÇÃO 

O trabalho tem como objetivo propor o projeto arquitetônico de um Spa Turístico 

para cidade de Ribeirão Claro, Paraná e região, tendo como principal objetivo 

proporcionar bem-estar e lazer para toda a região. 

A escolha de implantar este Spa Turístico no município de Ribeirão Claro, é 

devido este contar com uma grande extensão de paisagem natural, como por 

exemplo, a represa de Chavantes onde o projeto fserá implantado a suas margens, 

levando também em considerado que o Spa mais próximo está situado na cidade de 

Bauru-Sp, aproximadamente a 200km, que o município já conta com um grande fluxo 

de turistas, a implantação contribuiria para mais um atrativo e ponto e referência para 

a região. Porém é visível que a região e carente deste tipo de serviços, pois não há 

opções que agreguem todos os benefícios de uma estrutura desta dimensão. 

A implantação ficara próxima à represa de Chavantes e afasta do meio urbano, 

onde a estrutura deste Spa reunirá hospedagem e diversas atividades com foco no bem-

estar e mudanças na rotina de vida dos usuários do Spa Turístico. Quanto suas 
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especialidades, será: Spa de Destino, Spa Naturista, Spa Medico, Spa Esporte e aventura, 

Spa nutricional, Spa Estético, Spa Termal, Spa Wellness/Bem-Estar. 

 

METODOLOGIA  

O trabalho tem como objetivo propor o projeto arquitetônico de um Spa Turístico 

para cidade de Ribeirão Claro, Paraná e região, tendo como principal objetivo 

proporcionar bem estar e lazer para toda a região. 

 A escolha de implantar este Spa Turístico no município de Ribeirão Claro, é 

devido estar o município estar situado em uma área que conta com uma extensa área 

de paisagem natural, como,a represa de Chavantes onde o projeto ficará as suas 

margens, levando também em consideração que o Spa mais próximo está situado na 

cidade de Bauru-Sp, que está aproximada 200km, sendo também que o município já 

conta com um grande fluxo de turistas, e tal estabelecimento contribuiria para mais 

um atrativo e ponto e referência para a região. Porém é visível que a região e carente 

deste tipo de serviços, pois não há opções que agreguem todos os benefícios de uma 

estrutura desta dimensão. 

A implantação ficara próxima à represa de Chavantes e afasta do meio urbano, 

onde a estrutura deste Spa reunirá hospedagem e diversas atividades com foco no bem-

estar e mudanças na rotina de vida dos usuários do Spa Turístico. Quanto suas 

especialidades, será: Spa de Destino, Spa Naturista, Spa Medico, Spa Esporte e aventura, 

Spa nutricional, Spa Estético, Spa Termal, Spa Wellness/Bem-Estar. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Revisão Literária: Conceito Spa e Spa na Arquitetura 

Não há histórico de quando surgiram os primeiros Spa, tampouco quando a 

concepção sobre ‘saúde’ começa a ser compreendida. Sabe-se que o conceito ‘spa’ 

está relacionado à água e aos benefícios trazidos para a saúde. 

 

Não há um consenso quanto à origem da palavra “SPA”. Para alguns, esta 
origem refere-se ao termo em latim “Salut per Aqua” ou “Solus per Aqua”, que 
significa “saúde advinda da água”. Para outros, a origem da palavra diz 
respeito a uma pequena cidade belga chamada SPA, próxima a Liege, onde 
era encontrada uma nascente de água quente muito frequentada pelo público 
em busca de um banho relaxante e reenergizante. (ABCSPAS,2009). 
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Há milhares de anos, muitas civilizações já adotavam banhos para relaxar o 

corpo e combater doenças. Em 3500 a.C, civilizações mesopotâmicas e sumérias 

praticavam rituais à beira dos rios Tigre e Eufrates. Posteriormente, em 3200 a.C, 

faraós do Egito desenvolviam rituais espirituais às margens do Nilo. O povo hebreu, 

há cerca 1.250 a.C, também praticava banhos de imersão, para atingir a purificação 

moral. 

Com o passar dos anos, só os rios não eram suficientes. Iniciou-se, então, a 

construção das casas de banhos e demais estruturas que comportassem fontes de 

água, como o monumental Oráculo de Delphi (1.400 a.C), um complexo com ginásios 

e grandes salões para banhos. A infraestrutura romana também não deixava nada a 

desejar. Os seus complexos contavam até com salas de massagem.Foi um marco 

para a época, e o pontapé inicial para o desenvolvimento de um modelo que perdurou 

até a história recente (inclusive nos dias de hoje). 

Combatentes de guerras, por exemplo, passaram a procurar os spas para 

tratarem os seus ferimentos, com o objetivo de recuperação rápida. Na Europa, o 

cardápio de tratamentos dos spas começou a se ampliar, enquanto uma espécie de 

movimento ‘antispa’ começou a erguer, já que faltavam comprovações científicas 

sobre os benefícios da água. Apenas posteriormente estudos relacionados foram 

concluídos e comprovaram-se os ganhos de água sulfúrica no tratamento de doenças 

de pele e da água rica em bromo e iodo no combate à infertilidade feminina. 

(Spaterapia,2014). 

O modelo mais moderno de spas tem muita influência dos Estados Unidos, que 

tiverem um papel importante no desenvolvimento dos spas atuais, que atribui aos spas 

outras atividades como tratamentos nutricionais de peso, terapias de beleza, modelos 

aeróbicas, atividades de meditação, como diversos outro tratamento. 

A arquitetura vem passando por diversas evoluções, em conceitos, materiais e 

tecnologias, conforme época que se encontra. Diante disto os Spas também sofrem estas 

evoluções, sempre com princípio da saúde relacionada a água. As primeiras construções 

de Spas, eram caracterizados por grandes piscinas de banho, geralmente de águas 
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quentes, em sua planta central. Com salas particulares em seu entorno. Muitos deles 

possuíam características da arquitetura romana. 

Assim com o passar dos anos os Spas vieram tomando novos conceitos, 

principalmente na sua estrutura arquitetônicos, devido a suas novas necessidades, 

que atualmente não são apenas centro de banhos. Hoje eles contêm diversas 

funcionalidades, como a principal delas, reeducação alimentar e refúgio do caos 

cotidiano. Nos tempos atuais contamos com diversos tipos de arquitetura para Spa, 

geralmente são definidos pelo perfil do local, sua funcionalidade, entre outros fatores. 

 

Estudo de Caso 

Spa Espaço Light 
O SPA Espaço Light, está localizado na cidade de Piratininga-SP, onde já atua 

a 19 anos,propriedade de Maria de Lourdes Tosi e sua família, que tem  residência na 

mesma propriedade, um Spa, criado pela própria necessidade que Lu Tosi, como é 

conhecida por todos, que buscava encontrar a  perda de peso e melhora na qualidade 

de vida. 

Após várias tentativas sem resultados de emagrecer de Lu Tosi, ela conhece a 

equipe de Vigilantes do Peso, que ficava localizada na cidade de Ourinhos-SP, sendo 

assim ela foi convidada a trabalhar e fazer este projeto se desenvolver e ganhar 

conhecimento sua Região. 

O Spa começou em sua própria residência, com um pequeno grupo, que logo 

se expandiu, diante disto, Lu Tosi sentiu a necessidade de transformar o Spa em uma 

estrutura maior, assim inaugurou seu Spa em 20/03/1997. Hoje o Spa conta com uma 

área mais ampla e vem sofrendo reformas anualmente conforme necessidade e 

desejo de Lu Tosi de tornar este local cada dia mais agradável. 

Localizado em uma região de fácil acesso, próximo ao centro urbano, mas em 

um local tranquilo e que conta com uma beleza natural do seu entorno, onde se foi 

preservou toda mata ciliar que o cerca. 
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Figura 01.  Fachada e Entrada Principal do SPA Espaço Light. 

 
Fonte: Arquivo pessoal Lu Tosi. >04 de junho de 2016. 

 

 

De acordo com levantamento elaborado em próprio local, o Spa tem 

capacidade para hospedar 40 pessoas. E os meses de forte temporada são os meses 

de verão.  

O Spa conta com diversos profissionais como nutricionista, médico, educador 

físico, entre outros que ficam à disposição em diversos horários para melhor atender 

seus hóspedes, também conta com atividades de reeducação alimentar, atividades 

físicas, caminhadas em meio ao bosque, academia, hidromassagem, sauna, dança, 

atividades em piscina, tem como opcional salão com manicure, cabelereiros 

masculino e feminino e massagens relaxantes. Além de contar com áreas de 

entretenimento como cinema, piano e área para leitura e grupo e particular.  

Em sua fachada principal foi mantida a casa colônia e acrescentada um 

pequeno estacionamento com capacidade para aproximadamente 4 automóveis. 

Contendo ao todo em seu projeto diversos estacionamentos com capacidade para 40 

automóveis. 
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Fatos Conclusivos Do Estudo e Referências para o Projeto 
O local escolhido para estudo de caso teve aspectos positivos que serão 

utilizados no projeto do Spa, como espaços amplos com iluminação natural e também 

espaços ao ar livre, diversidade nas atividades que atendam às necessidades de 

todas as faixas etárias, inclusão social, se transformar em um espaço agradável de 

tranquilidade e lazer e ser referência turística para a cidade e região. 

 

Área de Intervenção 

A escolha do terreno para implantação se deu devido ao seu entorno onde se 

encontra localizado em uma área urbana, pouco movimentada e com toda 

infraestrutura que o projeto necessita as margens da Represa Chavantes. Local de 

faço acesso, porém distante do centro urbano da cidade. 

Por se tratar de um Spa, o local, abrange todos os requisitos necessários, 

distante de barulhos, de trânsito, e está localizado no Patrimônio Cachoeira do Espirito 

Santo, pequeno distrito de Ribeirão Claro, que conta com mercados, igreja, farmácias 

entre outros estabelecimentos. 

. 

Figura 02.  Local Implantação Spa. 

 
Fonte :< https://www.google.com/maps/place/Ribe>. Acesso em 05 de junho de 2016. 

 

A área proposta para intervenção mostra-se de grande potencial para o turismo, 

reforçando a economia do município e melhorando a vida dos moradores dessa 

região, promovendo a valorização novamente desta área, onde se ocorreu a 

desvalorização devido a implantação de um Resort na área oposta do local, onde sua 

maior fonte de renda era o turismo. 
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Seguindo a legislação vigente, o plano diretor da cidade foi consultado, 

considerando o local como uma área urbana, sendo assim sua legislação para uso do 

solo é de indústria tipo 2 e 3, habitação unifamiliar comércio e serviços, sendo seu 

coeficiente de aproveitamento de 0,8 com taxa de ocupação de 80%, altura máxima 

permitida para construções deste porte é de 6,5m de altura e máximo de 3 pavimentos. 

 

O Projeto do Projeto 
A proposta do projeto SPA é atender a questão de saúde e bem-estar 

agregados a belezas naturais, sendo um espaço interativo de lazer agradável e 

referência turística que irá atrair público da cidade e também da região.  

A disposição de todos os departamentos será interna e externa, funcionando 

em todos os turnos, acessível a todas as faixas etárias e classes sociais. 

 

Partido Arquitetônico 
O conceito utilizado para o partido arquitetônico foi com base aos estudos 

anteriores da arquitetura orgânica e brasileira aliando funcionalidade à qualidade de 

vida, com formas simples e volumes puros caracterizando beleza, praticidade e 

simetria.  

CONCLUSÕES 
 A intenção é criar um projeto que una as pessoas, que traga bem-estar aliada 

a satisfação, uma bela interação com o externo e interno, onde se possa adquirir 

qualidade de vida para a população local e regional, uma oportunidade de provar 

diversos tratamentos, e torna mais fácil a busca pela qualidade de vida e a modificação 

de sua rotina. 

O Spa irá aliar diversos setores como entretenimento, diversão e atividades 

físicas, proporcionando maio conforto e tranquilidade aos usuários.   
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