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01 - 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.  

02 - 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

03 - 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

13 - Recebimento de mercadorias................................................4m²

8 - Coocção.................................................................................45m²

3 - Bar........................................................................................400m² 

20 - Depósito de gás.....................................................................4m²

7 -Área de higienização.................................................................7m²

19 - Guarda Volumes....................................................................5m²

1 - Espaço aberto para shows...................................................400m²
2 - Beer Garden.........................................................................813m²

18 - Lixo.........................................................................................4m²

15 - Sanitário.................................................................................7m²

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

11 - Câmara fria para barris..........................................................9m²

6 - Preparo de sucos.....................................................................6m²

9 - Depósito de alimentos............................................................11m²
10 - Atendimento/ Bar..................................................................18m²

12 - Câmara fria para mantimentos.............................................12m²

14 - Pré limpeza............................................................................4m²

16 - Sanitário.................................................................................7m²
17 - Depósito de Materiais de limpeza..........................................4m²

29 - Estoque barris limpos.......................................................13m²

36 - Sanitário............................................................................13m²

23 - Cozinha cervejeira............................................................94m²
24 - Área de fermentação......................................................291m²

34 - Expedição de notas............................................................9m²

22 - Sala de moagem...............................................................13m²

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

25 - Área de envase..............................................................184m²

28 - Circulação vertical............................................................16m²

21 - Estoque de malte..............................................................27m²

40 - Estacionamento............................................................1795m²

35 - Sanitário............................................................................13m²

27 - Lavagem de barris............................................................15m²

30 - Estação de tratamento de água.......................................90m²

37 - Refeitório..........................................................................60m²

26 - Área de estoque.............................................................200m²

32 - Almoxarifado ....................................................................26m²
33 - Depósito de produtos químicos..........................................6m²

38 - Sala do Fan Coil...............................................................14m²
39 - Depósito Loja....................................................................17m²

TABELA DE ÁREAS

04 - Diagrama de programa de necessidades - 
beer garden.

 Em frente a edificação, foi posicionado o beer 
garden, o local fica próximo ao pub da cervejaria, este 
espaço contara com uma parte em grama e árvores e 
parte calçada para pequenos shows e eventos que 
possam vir a acontecer.

 Beer Garden

05 - Diagrama de programa de necessidades - bar.

 Ao norte da edificação foi posicionado o bar da 
associação, neste bloco encontram-se a cozinha, espaço de 
alimentação e sanitários. Sua localização está próxima ao beer 
garden e é o ponto de acesso ao memorial sensorial.

 Bar

 Projeção da edificação

07 - Diagrama de programa de necessidades - cervejaria.

 A cervejaria foi posicionada em uma barra lateral no sentido 
noroeste da edificação. Seu posicionamento fica de fácil acesso a 
carga e descarga de mercadorias visto que este acontecerá pela 
parte de fundos do lote. Este setor contará com a produção de 
cerveja, tanques de fermentação e maquina de envase.

 No sentido sudeste e ao lado da cervejaria foi 
posicionado o setor de apoio. Este setor contará com 
sanitários, estoque, sala de expedições de notas, câmara fria, 
estação de tratamento de água e refeitório. 

06 - Diagrama de programa de necessidades - apoio a 
cervejaria.

 Cervejaria

 Projeção da edificação

 Apoio Cervejaria

 Projeção da edificação

0 510mts.

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
SEM ESCALA 
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08 - Diagrama de programa de necessidades -
 setor administrativo.

 No segundo pavimento da edificação, no sentido norte 
do terreno, encontra-se o setor administrativo, este é composto 
por recepção, sala de reunião, setor financeiro, compras, 
cozinha e sanitários.

 Logo após o setor administrativo estão 
localizadas duas salas de aula e um laboratório que 
servem de apoio ao setor de produção. 

 Por fim, ao sul da edificação está localizado o 
setor de reserva técnica. Este comportará os 
reservatórios de água, sistema de ar condicionado, rede 
lógica e demais equipamentos técnicos da edificação. 

10 - Diagrama de programa de necessidades - 
circulações verticais.

 Foram dispostos dois núcleos de circulação vertical 
principais na edificação. Um está ao norte da mesma e dá 
acesso ao setor administrativo. O outro está ao leste e dá 
acesso as salas de e laboratório. Ambos estão 
dimensionados para serem utilizados como saídas de 
emergência de acordo com as normas da NBR 9077. 

 O memorial terá início no pavimento térreo, por um 
elevador os visitantes serão conduzidos até o percurso que 
contará com uma experiência sensorial e um passeio 
através de passarelas pela fabricação de cerveja, ao final 
os visitantes são direcionados ao bar.

 Setor administrativo

 Primeiro pavimento

 Salas de aula e laboratório

 Primeiro pavimento

 Reserva técnica

 Primeiro pavimento

 Circulações verticais

 Memorial

4 - Setor de compras...................................................................18m²
3 - Setor administrativo...............................................................20m²

1 - Recepção...............................................................................30m²
2 - Sala de reuniões....................................................................25m²

5 - Copa + Sanitário....................................................................24m²
6 - Arquivo...................................................................................14m²
7 - Circulação vertical..................................................................25m²
8 - Sala de aula...........................................................................43m²

10 - Laboratório........................................................................30m²
9 - Sala de aula........................................................................43m²

11 - Circulação.........................................................................30m²

16 - Memorial.........................................................................186m²

12 - Sanitário.............................................................................5 m²
13 - Reservatórios de água......................................................50m²
14 - Sala Fan coil.....................................................................18m²
15 - Chiller................................................................................58m²

TABELA DE ÁREAS
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 A estrutura da edificação será composta por pilares metálicos 
de perfil I e vigas de treliça plana. Para o dimensionamento das 
estruturas foram lançadas três malhas, uma em sentido 
longitudinal (representada pelo número 1 na imagem acima) e 
outras duas em sentido transversal (representadas pelos números 
2 e 3 na imagem acima). A malha 1 possui um vão de 32m, a malha 
de número  2 possui um vão de 10m e a de número 3 possui um vão  
de11 cada.

0 5 10mts.
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IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA 
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 A cervejaria foi posicionada em uma barra lateral no 
sentido noroeste da edificação. Seu posicionamento fica de fácil 
acesso a carga e descarga de mercadorias visto que este 
acontecerá pela parte de fundos do lote. 

09 - Diagrama de programa de necessidades -
 salas de aula e laboratório.

11 - Diagrama de programa de necessidades - 
reserva técnica.

12 - Diagrama de programa de necessidades - 
memorial.

 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. 

 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. 

CULTURA CERVEJEIRA:

 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.

 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.
 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. 

 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.

  CULTURA CERVEJEIRA NA CIDADE DE ESTRELA

 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. 

 

 

 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.

 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. 

 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. 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. 

 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. 

 O terreno está localizado próximo a BR 386 no Bairro Santa Rita, na cidade de Estrela - 
RS em uma zona caracterizada como corredor de comércio e serviço.  

  
ÁREA DE INTERVENÇÃO

 

 O lote foi escolhido em virtude da proximidade com a BR 386 o que facilita o acesso de 
visitantes e transportes . 
 A Rodovia Transantarita, é um acesso secundário a cidade de Estrela, 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 visando a proximidade do lote com outras 
cervejarias locais.
 Atualmente existe um roteiro turístico conhecido como "Delícias da Colônia" que 
contempla alguns pontos das cidades de Estrela, Colinas e Imigrante. 
 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.

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
SEM ESCALA 

PERSPECTIVA PONTO DE ENCONTRO COM MOTORISTAS DE APLICATIVO  
PERSPECTIVA BEER GARDEN /ESPAÇO ABERTO PARA EVENTOS
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