
CULTURA CERVEJEIRA:

 Em 3.100 a.C. os povos egípcios passaram a ter adoração pela cerveja e a produziam a partir de cevada e trigo, a bebida 
fazia parte dos alimentos diários da população e também era consumida em mitos, e rituais religiosos. 
 Por volta de 1.100, na Alemanha , a monja Hildegard von Bingen incorporou a receita o lúpulo, ingrediente que garante o 
amargor da bebida, melhorando assim a sua qualidade. A partir de então a bebida aprimorada já havia se estendido por toda a 
população, surgindo as primeiras produções em grande escala.
 

 Estudos apontam que a fabricação de cerveja tenha surgido acidentalmente na região da Mesopotâmia entre 5.700 e 
1.750 a.C. quando alguns cereais foram postos a chuva e em sua fermentação originaram o açúcar, estes em contato com 
leveduras produziram o álcool, surgindo então a Cerveja. 
 Os povos babilônios foram os responsáveis por aprimorar os métodos de produção do malte e deram origem a produção 
de cerveja como conhecemos, este povo chegou a consumir 20 variações diferentes da bebida.

 De acordo com Morado, as primeiras cervejeiras do mundo foram as mulheres. Como a bebida fazia parte de alimentos 
presentes no cotidiano, cabia as mulheres prepará-las juntamente com os demais afazeres domésticos enquanto seus 
maridos trabalhavam. Os ingredientes da cerveja são basicamente os mesmos presentes na receita de pão, dessa forma era 
muito comum que as mulheres produzissem os dois simultaneamente. 
 A produção excedente de cerveja era vendida, dessa forma as mulheres aprimoravam os seus dotes, tendo assim um 
complemento à renda familiar. Ao final do séc. XVII as mulheres perderam força na produção pois o negócio cervejeiro passou 
a interessar o público masculino.

 

 Após a Revolução Industrial, houve um período de grandes transformações sociais e econômicas, a produção de 
cerveja passou a atingir amplitude e a invenção de motores a vapor e introdução de termômetros e hidrômetros no séc XVII 
tornaram o processo de produção mais eficiente, e logo em seguida surgiram as grandes fábricas de cerveja no mundo.

  

 Para que não se perca a cultura cervejeira da cidade a ACERVA Estrela trabalha com eventos, palestras e cursos 
relacionados a cultura cervejeira na cidade e também em outras regiões. Um dos principais eventos da associação no município é 
o Festival de Inverno de Cerveja Artesanal. 

 A cidade de Estrela é conhecida como cidade cervejeira desde a fundação da Sociedade em Comandita Júlio Diehl & Cia, 
que em 1927 teve seu nome alterado para Fábrica de Cerveja Estrela e no ano de 1945 a empresa passou a se chamar Polar. 
 Em 1972 levou a cidade de Estrela ao topo da vitrine brasileira  cervejeira contribuindo com o desenvolvimento econômico 
da mesma. A bebida estava presente em todos os eventos da cidade e eventos familiares. Mas no ano de 1996 com a fundação da 
cervejaria Brahma em Viamão, a Polar não conseguiu alcançar a concorrência em questão de valores a passou a diminuir suas 
atividades até que em 2006 suas atividades foram encerradas. 

CULTURA CERVEJEIRA NA CIDADE

 Lais Camila Sontag Hepp  

 
Professor orientador: Guilherme Osterkamp  ACERVA ESTRELA

 Trabalho de Conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo
 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Todo material gráfico produzido é de autoria própria



  Para que a ACERVA consiga incentivar ainda mais a cultura cervejeira na cidade de Estrela é necessário que a área de 
sua sede seja ampliada, para assim poder implementar todas as atividades propostas, aumentar o número de associados e 
não deixar com que a memória cervejeira da cidade caia no esquecimento.

 

Figura 4 - cozinha para eventos.                            Figura 5 - Cozinha para eventos.                              Figura 6 - Moedor de malte.      

 Foi realizada uma visita a sede atual da ACERVA Estrela, o local foi cedido pela prefeitura do Município, mas encontra-se 
em uma área de APP do Rio Taquari. Desta forma é possível apenas realizar reformas no terreno, mas sem ampliação de área. 

 
JUSTIFICATIVA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE:
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PROGRAMA DE NECESSIDADES:

 Em entrevista realizada com o presidente da associação Márcio Braun, foi constatada a importância de ampliação do 
local para a viabilidade de realização de novas atividades bem como ampliação das já existentes. Atualmente o local não 
possui uma cozinha industrial, para a fabricação de cerveja no local, os sócios necessitam levar seus próprios equipamentos. 

 No ano de 2019, a ACERVA Estrela conta com 35 associados, não sendo possível aumentar esse número em função da 
estrutura física atual. 

 

 Conforme mostram as figuras 1 a 6, o local não comporta todas as atividades que a Associação de dispõe a oferecer aos 
associados e comunidade em geral como palestras e cursos, visita a fábrica de cerveja, eventos de pequeno e médio porte, 
Beer Garden, pub e memorial da cerveja. 

  

 O projeto da nova sede da ACERVA visa atender a todos os moradores da Cidade de Estrela bem como a população de 
cidades vizinhas visando uma potencialização na cultura cervejeira da cidade e turismo local.

TABELA DE ÁREAS

 Com base nas informações apresentadas acima que contemplam a nova demanda da sede da ACERVA, e com base 
nas imagens apresentadas, que foram feitas após uma visita realizada ao local, é possível perceber que não há espaço físico 
para as novas atividades que a associação visa proporcionar aos seus associados, e público em geral com interesse no ramo 
cervejeiro. Dessa forma conclui-se que é de suma importância que o local seja ampliado, embora possuam áreas edificáveis 
no terreno, sua ampliação não é legalmente possível, por se tratar de uma área de preservação permanente. Diante disso, foi 
localizado um novo lote com dimensões adequadas para atender as novas demandas da ACERVA.  

 Fundada em 08 de maio de 2013, na cidade de Estrela, no estado do Rio Grande do Sul, a Associação de Cervejeiros 
Artesanais (ACERVA) ESTRELA é uma associação sem fins lucrativos. 
 Tem como objetivo o incentivo de atividades relacionadas a produção de cerveja artesanal, não somente no município de 
Estrela, mas em nível Estadual, Nacional e Internacional, promovendo encontros, palestras, cursos, concursos e degustações 
de diversos estilos de cerveja. Dentre estas, grande parte produzida por seus associados e também de outras Associações de 
cerveja artesanal. 
 Os benefícios que a associação oferece aos seus associados são descontos em eventos, participação na compra de 
matéria prima, insumos e equipamentos através de compras coletivas, usufruindo descontos e diminuindo custos. 
Participação em eventos fechados como degustações e harmonizações de cervejas e possibilidade de inscrição em 
concursos internos realizados pela Acerva Estrela a fim de aprimoramento das cervejas produzidas pelos associados.

ACERVA ESTRELA:

Figura 16 - Terreno.

 Como o programa de necessidades conta com uma área de aproximadamente 2.500m², para um melhor aproveitamento 
do terreno, optou-se pelo desmembramento do mesmo em três partes, respeitando o alinhamento de seus limites. 
 Após o desmembramento a área escolhida para utilização encontra se na esquina das ruas Estrada Marino Goergen e 
Rodovia Transantarita, possuindo 5.033m²,foi considerada adequada para a instalação da nova sede respeitando as suas 
novas demandas.

Fonte: Lais Hepp

 

JUSTIFICATIVA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO:
 
 O terreno foi escolhido em virtude da proximidade com a BR 386 o que facilita o acesso de visitantes e transportes. O 
mesmo também fica próximo as Cervejarias Salva e Prost Bier (figura 17). 
 A Rodovia Transantarita, é um acesso secundário a cidade de Estrela RS. Visando as questões acima e conforme 
entrevista com Márcio Braun, presidente da ACERVA, o local tem potencial para a instalação da nova sede, considerando o 
crescimento turístico na região e de uma possível criação de uma rota cervejeira.

 Na cidade de Colinas está localizada a cervejaria meridional, dessa forma pode ser criar uma rota cervejeira que 
contemple as cervejarias como a Salva, Acerva e Prost Bier. A rota cervejeira tem como intuito potencializar a rota existente 
"Delícias da Colônia" e incentivar o turismo na cidade.
  O roteiro teria início na Cervejaria Meridional, localizada na cidade de Colinas, em seguida passa na ACERVA Estrela, 
posteriormente passa pela Salva Craft Beer localizada na Cidade de Bom Retiro do Sul e é finalizado na Cervejaria Prost Bier 
(figura 18) .

 Atualmente existe um roteiro turístico conhecido como "Delícias da Colônia" que contempla alguns pontos das cidades 
de Estrela, Colinas e Imigrante. Iniciando o passeio pelo Alambique Berwanger, e após a visita segue para a fábrica Sirlei 
Chocolates, Recanto do Avestruz, Casa do Artesão e Produtos Coloniais e finalizado no Convento Franciscano São 
Boaventura 

Figura 17 - Cervejarias próximas ao terreno.                                                 Figura 18 - Rota cervejeira.                                        

                                       
 

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

Figura 7 - Mapa do rio Grande do Sul.                                Figura 8 - Mapa do Vale do Taquari.                                           Figura 9 - Mapa de Estrela.

 A área de intervenção está localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul (figura 7), mais precisamente no Vale do 
Taquari, na cidade de Estrela, que fica a 108km da capital do estado Porto Alegre e faz divisa com os municípios de Lajeado, 
Arroio do Meio, Colinas, Teutônia, Fazenda Vilanova, Bom Retiro e Cruzeiro do Sul (figura 8). 
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Fonte: Google maps, adaptado por Lais Hepp          Fonte: Google maps, adaptado por Lais Hepp

 

 O terreno está localizado próximo a BR 386 no Bairro Santa Rita,  em uma zona caracterizada como corredor de 
comércio e serviço. Na figura 10 podemos observar a principal via de acesso ao terreno, a BR 386.  Nesta imagem foi 
demarcada uma área de aproximação que é vista na figura 11 , onde os acessos ao lote podem ser visualizados. Vindo da 
cidade de Lajeado e Bom Retiro do Sul o acesso de dá pela BR 386, já para as pessoas que residem na cidade de Estrela o 
Acesso se dá pela Rodovia Transantarita.  

Figura 12 - Levantamento fotográfico.                                                      Figura 13 - Levantamento fotográfico.

Figura 10 - Imagem de satélite da área.                       Figura 11 - Acessos.

Figura 13 - Levantamento fotográfico.                                                      Figura 14 - Levantamento fotográfico.

 

 Foi realizado um levantamento fotográfico pela autora do presente trabalho no local de intervenção a fim de 
conhecimento do mesmo, conforme imagens a seguir. 
 

 

 

 O lote possui uma área total de 15.000m². Na figura 15 podemos observar o levantamento do local com informações 
urbanísticas como os relevos e edificações próximas ao terreno. 
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Figura 1 - Fachada.                                               Figura 2 - Local utilizado para produção.                Figura 3 - Espaço para reuniões.
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4 - Sanitário......................................................................22m²
3 - Bar.............................................................................400m² 

18 - Câmara fria de barris................................................30m²

12 - Área de envase.......................................................184m²
13 - Área de estoque......................................................200m²

10 - Cozinha cervejeira....................................................94m²

1 - Espaço aberto para shows........................................400m²

9 - Sala de moagem.........................................................13m²
8 - Estoque de malte........................................................27m²

5 - Sanitário......................................................................22m²

16 - Estoque barris limpos................................................13m²
17 - Estação de tratamento de água................................90m²

14 - Lavagem de barris....................................................15m²

19 - Sanitários..................................................................13m²

6 - Cozinha.....................................................................160m²

2 - Beer Garden..............................................................813m²

7 - Depósito de gás............................................................4m²

11 - Área de fermentação...............................................291m²

20 - Sanitário.................................................................13m²

26- Sala de reuniões.....................................................25m²
27- Setor administrativo................................................20m²
28 - Setor de compras..................................................18m²
29- Copa + Sanitário.....................................................24m²
30 - Arquivo...................................................................14m²
32 - Sala de aula...........................................................43m²
33 - Sala de aula...........................................................43m²

24 - Refeitório................................................................60m²

22 - Depósito de produtos químicos...............................6m²
23 - Almoxarifado..........................................................26m²

21 - Expedição de notas...............................................12m²

25 - Recepção...............................................................30m²

37 - Memorial..............................................................186m²

TOTAL......................................................................5.276m²

34 - Laboratório.............................................................30m²

38 - Estacionamento.................................................1795m²

36 - Reserva Técnica (reservatórios de água, lógica e 
sistema de ar condicionado.......................................140 m²
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Figura 15 - Área total.
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 Para um melhor entendimento do local de inserção da edificação foi realizado um estudo de entorno e vizinhança. Como o lote fica 
localizado em uma área de corredor de comércio e serviço, o seu entorno se dá basicamente por edificações de uso industrial e de serviços.  
Ainda existem algumas edificações antigas de uso residencial. 
 As alturas variam de 4 a 9m e as principais vias que circundam o terreno são a BR 386, Rodovia Transantarita e Estradas Gerais. 

01 - Diagrama de tipos de usos.

Terreno
Edificação de uso industrial

Edificação de uso para serviço

Edificação de uso residencial

Edificação de uso comunitário

02 - Diagrama de alturas.

Terreno

Edificação com até 9m de altura

Edificação com até 7m de altura

Edificação com até 5m de altura

03 - Diagrama de vegetação.

Terreno

Vegetação

04 - Diagrama de fluxo e ruídos.

Terreno
Via de fluxo intenso - BR 386

Via de médio fluxo - R. Transantarita
Via de fluxo intenso - BR 386

05 - Diagrama de partido - terreno.

 A área de terras onde se encontra o terreno a ser utilizado foi 
desmembrada em 3 partes. Para a construção da edificação optou-se 
por utilizar a faixa da esquina das ruas Rodovia Transantarita e 
Estrada Geral Marino Goergen. Inicialmente, no terreno havia apenas 
uma curva de nível no sentido longitudinal e estava elevado 2 metros 
em relação a Rodovia Transantarita.  

06 - Diagrama de partido - condicionantes legais.

 Como partido para o início do projeto, foram respeitados os 
recuos obrigatórios: 30m em relação ao eixo da Rodovia 
Transantarita, exigido pelo DAER, 4 metros de recuo frontal do 
terreno e 2m de recuos laterais exigidos pela prefeitura.  Optou se 
pelo nivelamento do terreno para uma melhor adequação do 
projeto.

 Recuo exigido pelo DAER -
 30m a partir do eixo da rodovia.

Recuos de terreno - 4m de frente e
 2 nas laterais e fundos

07 - Diagrama de partido -  inserção do edifício.

 A partir do alinhamento com o terreno vizinho e respeitando os 
recuos necessários, a edificação foi posicionada no terreno.   

Alinhamento com o
 terreno vizinho

Posicionamento da edificação

08 - Diagrama de partido - acesso veículos.

Estacionamento

Projeção da edificação
Acessos

 O acesso de veículos ao terreno se dá através da estrada 
Marino Goergen, optou-se por esta rua devido ao seu menor fluxo. 

Terreno

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1-500
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REGIME URBANÍSTICO

Frente Viário .......30m                                  Recuo de Laterais...3m  Utilizado....7,5m   IA..............3 = 15.099m²     Construído 2.900m²      
Recuo de Jardim.. 4m    Utilizado.. 22m       Recuo de Fundos..3m   Utilizado..16m      Taxa de Ocupação..70%      Atingido...........40%
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