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RESUMO 

Este trabalho refere-se a primeira etapa do Trabalho de 

Conclusão de Curso, que possibilita o estudo aprofundado do tema e 

servirá de base para o projeto a ser desenvolvido na segunda etapa do 

Trabalho de Conclusão de Curso. O tema para o desenvolvimento do 

projeto trata-se de um Empório Gastronômico com um Restaurante de 

Hiperlocalismo para o município de Encantado - RS. Uma nova proposta 

para a cidade e região que possa compartilhar serviços relacionados à 

alimentação saudável, contando com comercialização de produtos 

naturais, especiarias e bebidas, restaurante, além de uma área de 

ensino para que sejam ministrados cursos de gastronomia. Um local 

destinado para pessoas que buscam produtos diferenciados. 

Sua localização foi idealizada para uma região central da cidade, 

em um terreno de meio de quadra, na Rua Duque de Caxias, bairro 

Centro. 

 

Palavras-chave: Alimentação saudável. Gastronomia. Produtos 

alimentares. Produção local. Hiperlocalismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, referente à disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso - Etapa I, tem como objetivo apresentar o tema 

proposto, fazer uma revisão bibliográfica a respeito do tema e analisar a 

viabilidade da implantação de um Empório Gastronômico com 

Restaurante de Hiperlocalismo para a cidade de Encantado/RS. O 

Hiperlocalismo é uma tendência que oferece e utiliza para a produção, 

alimentos cultivados o mais próximo possível de onde são consumidos. 

Com essa proximidade, os pratos são mais saborosos, nutritivos e 

frescos, e o impacto ambiental diminui.  

Objetiva ser um local que informe as pessoas sobre a 

alimentação saudável, práticas e cuidados com a alimentação e que 

ofereça produtos para serem comercializados e desfrutados no local. 

Ao decorrer do trabalho serão abordados estudos e análises 

referentes ao tema e ao projeto desse conjunto que diversificará o 

comércio local e ajudará no desenvolvimento econômico, para que 

sirvam de base para a segunda etapa de conclusão de curso. Serão 

apresentadas também as análises relativas ao terreno e entorno e suas 

características, através de mapas e estudo no local.  

Também será apresentado o programa de necessidades, com as 

devidas dimensões. Serão apontados os condicionantes legais e normas 

específicas para essa tipologia de edificação, a fim de atender a 

legislação e orientar o projeto. Por fim, serão analisados alguns projetos 

arquitetônicos para serem utilizados como diretrizes projetuais, 

escolhidos como referência tipológica e compositiva para a organização 

dos espaços. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Processos migratórios não são fenômenos individuais e 

espontâneos. A migração carrega consigo uma complexidade de fatores 

econômicos e políticos que não devem ser esquecidos na análise desse 

fenômeno. De modo geral, as correntes migratórias ocorrem por fatores 

de expulsão existentes em uma determinada região, unindo-se a fatores 

de atração de outro espaço geográfico. Conforme os textos de Marcos 

Gerhardt (2008), o desenvolvimento capitalista provocou os primeiros 

pontos migratórios, das áreas rurais aos centros urbanos, ampliando o 

desenvolvimento industrial e a mecanização do trabalho. Com a 

Revolução Francesa, os novos ideais políticos, novas estruturas de poder 

desmerecem a classe trabalhadora, incentivando migrantes a saírem em 

busca de melhores garantias de sobrevivência (CHIESA, 2015). Uma 

sucessão de eventos impactou a vida de milhares de europeus, fazendo 

com que a atraente proposta de migrar para uma terra desconhecida, 

servindo ao propósito do governo imperial brasileiro, acerca de um 

projeto geopolítico de migrações para povoamento das áreas ainda nas 

dominadas (SEYFERTH, 2001). 

Ao fim do século XIX e início do século XX, milhares de 

migrantes europeus acabaram por se deslocar em direção à América 

com promessas de uma vida melhor. Grande parte do processo 

migratório se deu em direção ao Brasil. Grande parte da colonização 

brasileira até então era formada por imigrantes portugueses, escravos e 

indígenas. Era um período de implementação de políticas de colonização 

e a população vinda da Europa auxiliou na urbanização e no 

desenvolvimento do Brasil a partir de 1870, introduzindo mão-de-obra 

qualificada em atividades produtivas (GOMES; LAROQUE, 2010). 

Considerando o contexto migratório, ganha destaque neste período a 

população italiana a se deslocar ao Brasil. 
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2.1 A Imigração Italiana no Brasil 

A partir da abolição da escravatura brasileira, o governo 

brasileiro considerou interessante trazer mão de obra para trabalhar nas 

plantações de café. Regiões da Itália, como Vêneto, que possuía uma 

quantidade de matéria prima humana ideal. Dessa forma, a imigração 

foi vista para solucionar o problema a partir da extinção do tráfico 

negreiro. A Europa passou a experimentar o fim de uma sociedade 

camponesa a partir da expansão das máquinas, a Revolução Industrial, 

o que contribuiu mais ainda para uma fuga de mão-de-obra para o 

Brasil (MANFROI, 2001). Alemanha e Itália realizaram intensa 

propaganda para incentivar a migração, como coloca Iotti (1996), o que 

foi de grande importância para que milhares de italianos cruzassem o 

oceano em direção às promessas de sonhos, riquezas e fartura que 

giravam em torno da América. 

Entre o período de 1875 a 1914, cerca de 40 milhões de pessoas 

entraram em terras brasileiras em busca de trabalho. Estima-se que 

grande parte desses imigrantes, instalaram-se no sul do país, 

especificamente entre Rio Grande do Sul e Paraná, modificando o 

contexto socioeconômico do sistema produtivo brasileiro. Houve uma 

grande diferença do modo de vida nos migrantes instalados no Rio 

Grande do Sul. Os que aqui se instalaram receberam lotes de terra e 

tornaram-se pequenos proprietários, ao contrário dos migrantes 

instalados em São Paulo e região, tornados uma espécie de “escravos 

brancos” (GOMES; LAROQUE, 2010). As primeiras comunidades italianas 

a se constituírem efetivamente, conforme Giron e Herédia (2007), 

concentraram-se em território entre o rio Caí, os Campos de Vacaria e o 

município de Truinfo. A Figura 1 mostra alguns dos primeiros migrantes 

nas primeiras comunidades italianas. 

Figura 1 – Primeira comunidade de italianos no Rio Grande do 

Sul 

 

Fonte: RBS (2015). 
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A última etapa do povoamento do Rio Grande do Sul se dá por 

volta de 1975, a partir da construção de comunidades migrantes que se 

apropriaram de terras ao longo do Rio Grande do Sul. Alocaram-se em 

regiões da serra, deixadas de lado pelos alemães, bem como Estrela e 

Lajeado, compondo a construção étnica-cultural diversificada trazida 

pelos italianos. Parte da cultura encontrada pelos italianos aqui era 

indígena e cabocla, com uma flora diferente da Itália e um clima 

também bastante diversificado (CHIESA, 2015). 

A Figura 2 demonstra as terras destinadas à imigração italiana 

no Vale do Taquari, demonstrando que os italianos ficaram com a 

“região mais alta”, localizando municípios e ajudando a construir uma 

identidade social e cultural ao longo dos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa da colonização do Vale do Taquari 

 

Fonte: Arquivo do projeto Identidades Étnicas/UNIVATES. 

 

As mudanças trazidas pelos imigrantes italianos não 

concentram-se apenas nas questões geográficas de assentamento ou na 

modificação das terras. A imigração italiana trouxe consigo uma série de 

elementos culturais, sociais e linguísticos que fazem parte da nossa 

sociedade, indo desde as estruturas locais de organização até o 

surgimento de estabelecimentos especializados nas mais diversas áreas 
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dessa cultura. Tratar-se-á, a seguir, da cultura italiana em seus mais 

diversos aspectos. 
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2.2 Elementos da Cultura Italiana 

Além da mão de obra, o povo italiano trouxe consigo muitas 

coisas que hoje residem na composição da nossa sociedade. A cultura 

italiana e seu modo de viver sobreviveram apesar das medidas 

repressivas do governo Brasileiro no período de guerras, garantindo que 

a cultura e o estilo de vida italiano continuassem presentes nas 

estruturas sociais que se construíram até o período atual. Danças, 

tradições, crenças religiosas, hábitos e costumes são tradições de um 

grupo que ajudou a construir e moldar o Rio Grande do Sul e foram se 

misturando às culturas indígena, negra, açoriana, alemão, polonesa e 

outros, presentes na construção do estado (GOMES; LAROQUE, 2010). 

Santos (1983, p. 46) afirma que “[…] a cultura é a dimensão da 

sociedade que inclui todo o conhecimento num sentido ampliado e 

todas as maneiras como esse conhecimento é expresso. É uma dimensão 

dinâmica fundamental das sociedades contemporâneas”. É importante 

compreender que a cultura é uma importante influência para a 

construção social e para o desenvolvimento de uma sociedade em seus 

mais diversos aspectos. Apesar da diferença cultural entre os povos 

indígenas alocados no Rio Grande do Sul e o povo italiano que veio a se 

instalar, aparentemente não houve graves traumas. A integração foi, em 

sua maioria, tranquila, atribuindo este fator à falta de nacionalismo 

patriótico que grande parte da população italiana sentia (NETO; BEZZI, 

2007).  

Os impactos econômicos construídos a partir da integração do 

povo italiano podem ser percebidos com a introdução de vinícolas para 

a produção de vinhos e geleias. Posteriormente, a prática veio a 

consolidar-se como a Festa da Uva, o primeiro referencial da maior 

concentração econômica de italianos. A Figura 3 representa alguns dos 

primeiro migrantes italianos exibindo as uvas colhidas na primeiras 

vinícolas. 
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Figura 3 – Primeiro migrantes exibindo as uvas produzidas nas 

vinícolas brasileiras 

 

Fonte: Boni e Costa (1991). 

 

O ritmo de vida dos agricultores era um pouco diferente daquele 

vivido na Itália, uma vez que o clima sofria algumas modificações. Dessa 

forma, a garantia de que o cultivo fosse bem sucedido faziam com que 

as famílias se empenhassem, unindo-se em unidades familiares que 

cooperavam por um interesse comum. A colheita das uvas era bastante 

condicionada ao período de ritualidade dos agricultores, colimando, 

anos mais tarde, na Festa da Uva, que em sua primeira edição 

representou uma celebração comunitária de uma boa colheita (BONI; 

COSTA, 1991). Sua primeira edição ocorreu em 1931, como uma Feira 

de Exposição, inaugurando a Festa da Uva. 

Entretanto, não só de produção de uva que se consolidou a 

cultura italiana. Houve influência religiosa, como a constituição de 

algumas igrejas e o método de pregação usado por párocos na época. 

Além disso, os problemas políticos deixados pelos italianos em seu país 

de origem serviram para deixa-los temidos acerca do que esperar do 

governo do Rio Grande do Sul à época, especialmente após a 

proclamação da República, período no qual o estado é marcado por 

conflitos entre Chimangos e Maragatos (GOMES; LAROQUE, 2010). 

Apegaram-se, portanto, ao elemento religioso, exercendo influência 

sobre a cultura Rio-grandense, ajudando a construir a instrução religiosa 

e laica do estado. Conforme explica Chiesa (2015), foram responsáveis 

pela construção de pontos turísticos como a Maria Fumaça de Bento 

Gonçalves, o Mirante Gelain em Flores da Cunha, o Parque da Santa Rita 

em Farroupilha e outros, espalhados pelo estado. Grande parte da 

construção desses monumentos estava envolta no ideário religioso, 

assim como a vida dos imigrantes. A capela não era apenas o local de 
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culto, mas de encontro social, político e econômico (BONI; COSTA, 

1982). 

Da vida religiosa em comunidades nasceram outros aspectos 

característicos da identidade italiana. Manfroi (1999) fala da relação 

com o dialeto, ressaltando que antes uma necessidade, hoje o dialeto 

italiano é falado para a preservação de uma identidade que se mixou às 

mais diversas culturas existentes no Rio Grande do Sul. Sua preservação 

está ligada à preservação de uma série de canções tradicionais, algumas 

tão antigas quanto à própria imigração, outras compostas em solo 

gaúcho. O canto era uma forma de manter as preocupações longes, de 

continuar vivendo o dia-a-dia de forma feliz e agradável (GOMES; 

LAROQUE, 2010). Outro ponto citado por Manfroi (1999) foi o de que a 

construção e uma vida religiosa se estendeu ao desenvolvimento de 

uma sociedade política, onde a liderança era escolhida a partir do 

serviço religioso. 

A partir do convívio religioso, surge outro ponto importante: a 

língua italiana. A falta de uma comunidade integrada, com uma língua 

única, dificultava a construção e uma identidade italiana. Poucas escolas 

estavam preparadas para darem aulas a imigrantes de várias 

nacionalidades, fazendo com que a necessidade de se adequar a língua 

recaísse sobre essas comunidades (BONI; COSTA, 1991). Dessa forma, o 

modo encontrado de preservação dos dialetos estava nos jornais 

comunitários, na vida em comunidade e nas canções tradicionais, como 

o talian, por exemplo. O talian serviu como uma língua para a 

comunicação entre os migrantes, tendo sido visto com maior 

positividade a partir da criação de Nanetto Pipetta, criação de um dos 

jornais da paróquia como uma figura que compartilhava sentimentos, 

sonhos e dificuldades com os migrantes da época. 

Apesar dessa situação, foram inúmeras escolas construídas pelos 

imigrantes. Muitas das escolas foram administradas por um migrante 

que tivesse frequentado a escola por mais tempo, de modo que 

mantivesse o estilo de ensino de sua cultura. Mas é importante dizer 

que as escolas alemãs se constituíram muito melhores que as italianas 

com o passar do tempo, devido ao incentivo de paróquias e igrejas 

(BONI; COSTA, 1991). A Figura 4 ilustra uma escola italiana. 
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Figura 4 – Escola italiana em Campinas no início do século XX 

 

Fonte: 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil#/media/Ficheiro:Esc

ola_italianos.jpg). 

 

Outro ponto no qual a cultura italiana tem bastante força e 

importância reside na cozinha das residências. A gastronomia é um dos 

descendentes mais velhos e consistentes da cultura italiana, com uma 

representação típica da cultura italiana advinda das terras italianas. 

Num primeiro momento, o imigrante italiano fundiu a cozinha com a 

sala em um ambiente só, aconchegante e único, que reunia toda a 

família e a comunidade. O centro da cozinha era o fogão, reunindo a 

família em dias frios, trazendo de volta a ideia de lar e aconchego em 

torno da lareira (BONI; COSTA, 1991). 

A partir disso, a culinária do imigrante passa a ficar conhecida, 

fazer parte do cotidiano, até ingressar em cardápios de restaurantes e 

churrascarias. É importante colocar que o cardápio do italiano em seu 

país de origem era um pouco limitado em um período de fome e de 

tentativa de expansão do país. Vir ao Brasil e encontrar uma série de 

outros alimentos garantiu um paladar mais diversificado, melhorando o 

cardápio substancialmente, oferecendo elementos como o codeguim, 

agnolini e torteli (GOMES; LAROQUE, 2010). 

 O prato típico italiano é a polenta, muitas vezes motivo de 

chacota nas comunidades, por ser considerada comida de pobre. 

Entretanto, a polenta sempre foi parte do sustento do trabalhador da 

lavoura, servindo como um alimento diário para sobrevivência. A 

polenta era servida no café da manhã, no almoço e no jantar, por ser 

considerada de fácil digestão e de alto fornecimento de energia. Parte 

do processo de produção da polenta e de sua importância está retratada 

na música La Bella polenta, canção que serviu para atravessarem os 

tempos difíceis (IOTTI, 1996). 
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Conforme colocam Gomes e Laroque (2010), a polenta pode ser 

encarada como um traço da identidade de descendestes italianos, sendo 

quase um bem que lhe pertence, parte da construção de sua identidade 

em uma terra nova. Além disso, a culinária italiana foi sendo construída 

em conjunto com aquilo que veio com os imigrantes e com aquilo que 

foi se descobrindo à medida que os povos se instalavam. Os primeiro 

imigrantes italianos no Rio Grande do Sul trouxeram consigo uma 

variedade de massas, como o tortéi, a taiadella, o bigoli e o espaguete, 

bem como alguns doces, como a cuca, biscoitos caseiros variados e o 

grostoli, além de sagu e súgolo (MOLON, 2001). A Figura 5 representa a 

taiadella italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Massas italiana 

 

Fonte: (https://melepimenta.com/2016/09/tortei-delicias-da-culinaria-italiana.html - 
https://www.thefork.com.br/restaurante/quore-italiano-corso-vittorio-emanuele/339097). 

 

Outros elementos importantes da cultura italiana são 

representados pelos jogos típicos que os primeiro imigrantes trouxeram 

consigo. Jogos como a bocha e o baralho, como vemos na imagem x, 

foram particularmente essenciais para a garantia de uma identidade 

italiana. Outro jogo bastante comum era a mora, no qual, como contam 

Gomes e Laroque (2010, p, 38), as pessoas “se reuniam em torno da 

mesa e gritavam 2,2,2,2,3,3,3,3,6,6,6,6, com os dedos na mesa. Fazia 

ponto quem somasse o número certo proposto, somando seus dedos 

https://melepimenta.com/2016/09/tortei-delicias-da-culinaria-italiana.html
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estendidos e os do adversário”. Como coloca Burke (2002, p. 101-102) 

acerca da construção cultural 

 

em nosso mundo, nenhuma cultura é uma ilha. Na 
verdade, já há muito que a maioria das culturas 
deixaram de ser ilhas […] todas as tradições culturais 
hoje estão em contato mais ou menos direto com 
tradições alternativas […] as tradições são como áreas 
de construção, sempre sendo construídas e 
reconstruídas. 

 

Figura 6 – Jogos de baralho e bocha 

 

 

Fonte: (http://www.magicando.com.br/blog/historia-do-baralho/- 
https://asemananews.com.br/2018/06/28/dicas-para-quem-quer-aprender-a-jogar-bocha/). 
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2.3 O Restaurante contemporâneo  

Tempos atrás, falar de refinamento na gastronomia era falar de 

produtos transportados e importados de outros locais muito longe. 

Esses produtos percorriam oceanos em grandes containers para chegar 

até o consumidor final, e aqueles que consumiam os mesmos, 

preenchiam um status alto na sociedade. Entretanto, começou-se a falar 

sobre aquecimento global e conscientização ambiental, e através de 

movimentos a gastronomia mundial passou por uma grande mudança. 

A população começou a ficar mais preocupada em relação a esses 

consumos, já que os transportes para esses alimentos e especiarias 

causavam uma grande emissão de gases poluentes para o meio 

ambiente.  

O movimento Slow Food1, criado em 1986 por Carlos Petrini é 

um exemplo que consiste em uma contrapartida ao fast-food2, 

promovendo a maior apreciação da comida local e de qualidade, 

defendendo a herança culinária, tradições e culturas. Para fazer parte do 

                                                 
1 Slow food: Comida lenta, comer devagar – ver conceito ao longo do texto. Fonte: 
Autor. 
2 Fast food: Termo em inglês que significa “comida rápida”, alimentos pré prontos 
preparados em um intervalo de tempo rápido. Fonte: 
https://www.infoescola.com/saude/maleficios-do-fast-food/ 

Slow Food é necessário seguir três “regras” básicas: O alimento deve ter 

um bom sabor, deve ser cultivado de maneira que não prejudique a 

nossa saúde, meio ambiente e os animais, e os produtores devem 

receber o que é justo pelo seu trabalho.  

Uma das formas de proteger o meio ambiente é utilizar as 

cidades para o cultivo de vegetais evitando a interferência em áreas de 

floresta nativa para produção de alimentos. Essa curta distância entre a 

produção e o consumo possibilitam a redução das emissões de carbono 

utilizadas em transporte. Por fim, a chamada agricultura de precisão 

(conjunto de ferramentas e tecnologias que possibilita ao produtor 

conhecer toda a área para cultivo de maneira mais completa e que pode 

ajudar a aumentar o rendimento em até 67%), reduz consideravelmente 

o desperdício de água e não há escoamento contaminado por 

defensivos. 

Essa utilização de cidades para o consumo, chamada agricultura 

urbana proporciona o início de uma nova profissão, vista por muitos 

especialistas como a profissão do futuro: fazendeiro urbano. Gerando 

um impacto importante, especialmente em nosso país, marcado pelas 

diferenças sociais e com altas taxas de desemprego. A figura 8 mostra 

um pouco sobre a agricultura urbana. 
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Figura 7 – Logo do movimento Slow food 

 

Fonte: (https://www.slowfood.com/). 

Figura 8 – Agricultura urbana 

 

 

Fonte: (https://www.i9treinamentos.com/ministerio-do-desenvolvimento-institui-programa-de-

agricultura-urbana/). 
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2.4 Slow Food  

O Slow Food  é uma organização global que envolve milhões de 

cidadãos em mais de 160 países, formado em 1989 com o objetivo de 

evitar com que os alimentos locais advindos de culturas desaparecessem 

e que todas as pessoas continuem tendo acesso a alimentos saborosos, 

sem agrotóxicos e com preço justo. 

 

O nome Slow Food por si só, já mostra a ideia do que os 

fundadores do movimento queriam, que todos vivessem uma vida 

calma, desfrutando das coisas simples da vida, começando pelas nossas 

refeições e deixando de lado as comidas rápidas compradas nas ruas.  

 

A organização presume um mundo onde toda a população 

possa desfrutar de alimentos bons para eles, para os produtores e para 

o meio ambiente. Por isso, a comida esta diretamente conectada a 

várias questões desde governo e cultura até o meio ambiente. Em razão 

disso e das nossas escolhas, induzimos como a comida será cultivada, 

feita e distribuída, sendo assim, bom para o planeta. 

 

A formação do Slow Food é definido por três diretrizes principais 

que andam conectadas: bom, limpo e justo 

(https://www.slowfood.com/about-us/our-philosophy/). 

 

BOM: comida de qualidade, saborosa e saudável 

LIMPO: produção que não agride o meio ambiente 

JUSTO: preços acessíveis aos consumidores e condições justas e 

pagamento aos produtores. 

Figura 9 – Distribuição do Slow Food no mundo  

 

Fonte: (https://www.slowfood.com/about-us/where-we-are/). 
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2.5 Hiperlocalismo 

A ideia de que a sofisticação alimentar em um restaurante 

dependia quase que exclusivamente da presença de ingredientes 

importados, vindos de grandes áreas produtoras ao redor do mundo, cai 

por terra em tempos onde o simples e o familiar, tornam-se cada vez 

mais parte do nosso dia-a-dia. A conscientização ambiental e o 

aquecimento global são fatores que impulsionam um consumo mais 

consciente, fazendo com que eclodissem diversos movimentos dentro da 

gastronomia mundial, criando um movimento de slow food3, que 

consiste em opor-se ao fast-food4, promovendo a apreciação de uma 

comida local e de maior qualidade, cuja produção também vise à 

valorização do meio ambiente (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Com o afastamento das pessoas da vida no campo, a produção 

em massa de alimentos passou a ser parte de uma vida em sociedade 

cada vez mais acelerada. Entretanto, este estilo de vida, em longo 

prazo, causou problemas de saúde, um esgotamento produtivo e cada 

                                                 
3
 Slow food: Comida lenta, comer devagar – ver conceito ao longo do texto. Fonte: 

Autor. 
4
 Fast food: Termo em inglês que significa “comida rápida”, alimentos pré prontos 

preparados em um intervalo de tempo rápido. Fonte: 
https://www.infoescola.com/saude/maleficios-do-fast-food/ 
 

vez mais impacto ambiental, tornando o mercado agroalimentar familiar 

muito mais atrativo. É neste contexto que surge a ideia de 

hiperlocalismo, que consiste em vender e consumir alimentos locais ou o 

mais próximo dos locais onde são produzidos (MATZEMBACHER, 2013). 

O hiperlocalismo nasce a partir do sistema político britânico 

proposto por Tony Blair, denominado de Novo Localismo, que visava 

melhorar a implementação de metas nacionais de transferência de poder 

para o nível local. Muito desse movimento foi impulsionado pela 

insatisfação com o modelo industrial econômico por parte de pequenos 

produtores. A partir da mudança da relação com o meio-ambiente, o 

conceito de sofisticação do mercado também sofreu alterações, 

tornando a relação entre as pessoas e o consumo de qualidade, mais 

estreita e local (EHLERS, 2008). 

A ideia central do hiperlocalismo está em estreitar os laços entre 

produtor e consumidor, tentando voltar às raízes e reavaliar a 

convivência entre os seres-humanos e o meio-ambiente. Dentro dessa 

perspectiva, surgem ideia como alimentos plant based5, utilização de 

                                                 
5
 Plant  based: traz a natureza para o prato, e nos coloca em contato com os alimentos, 

sabores e nutrientes em sua forma mais puras. Fonte: 
https://www.beleaf.com.br/plant-based 
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insetos como parte da cadeia alimentar, free from6, alimentos que 

abandonam algum ingrediente que agrida o meio ambiente, e I Feel 

Good7, alimentos que possuem o ideial de fazer o consumidor se sentir 

bem (KRAUSER, 2017, texto digital). A ideia central do hiperlocalismo é 

a tentativa de desafiar a estrutura sólida construída pelo agronegócio, 

buscando incentivar a produção da proximidade, mergulhando no 

“universo da comunidade”, advindo do Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) como uma forma de resistência a um modelo tão 

industrializado e mecanizado. 

A partir disso, tem-se o que alguns autores chamam de fazendas 

urbanas, um sistema desenhado para atender aos consumidores 

interessados em saber como, de que forma e quem produz o alimento 

que estão consumindo. Essa tendência foi mapeada pela Associação 

Americana de Restaurantes (NRA), que buscou mapear as tendências 

alimentares ao redor do mundo, apresentando o hiperlocalismo como 

uma nova tendência de valorização da alimentação, com enfoque em 

produtos frescos e artesanais, em restaurantes pequenos e 

aconchegantes, com produção própria, artesanais e alternativos aos 

                                                 
6
 Free from: Dieta que elimina alguns tipos de alimentos em busca da saúde. Fonte: 

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/-free-from-descubra-o-que-e-essa-nova-
tendencia-de-alimentacao_a7959/1 
7
 I Fell Good: Alimentos que pensam na saúde e no bem estar.  

alimentos ultra processados vendidos em grande parte do comércio hoje 

(BISSANI, 2018). 

Desse processo, ganha destaque a agricultura orgânica, 

produzida em concordância com o meio ambiente, sem a utilização de 

insumos agressivos, como agrotóxicos e pesticidas, visando à qualidade 

de vida. A evolução da agricultura, somada às inovações tecnológicas, 

tornou possível a melhoria na produção alimentar ao mesmo tempo que 

também causou efeitos colaterais, como alimentos mais danosos à 

saúde, justamente por causa da utilização de produtos químicos para 

uma produção mais lucrativa. É nesse ponto que agricultura orgânica se 

entrelaça ao desenvolvimento sustentável e à ideia central de 

hiperlocalismo, como explicam Schultz et al. (2009). Logo, a partir da 

opinião pública e do ressurgimento da necessidade de se conectar com 

este planeta, cresce o debate sobre a produção mais limpa, a 

valorização da produção local e a diminuição da poluição por meio do 

consumo. 

Schultz et al. (2009) apresenta uma perspectiva da cadeia 

orgânica localizada no Vale do Taquari, macrorregião localizada no 

nordeste do Rio Grande do Sul, e coordenada pelo Conselho de 

Desenvolvimento do Vale do Taquari (CODEVAT), formado por 36 

municípios que totalizam 316.298 habitantes. Destes 36 municípios, 
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72,08% seria área urbana e 27,92% representa a área rural. Existe certa 

predominância rural no Vale do Taquari, já que apenas seis municípios 

concentram 58,5% da população urbana (Lajeado, Estrela, Encantado, 

Teutônia, taquari e Arvorezinha).  A produção orgânica no Vale do 

Taquari apresenta 15 municípios produtores de alimentos orgânicos, 

dentro dos quais 66 propriedades produzem e comercializam alimentos 

orgânicos (WILLER; YUSSEFI-MENZLER; SORENSEN, 2008). 

Levando em consideração o estudo realizado por Schultz et al. 

(2009), o Vale do Taquari apresenta condições para a promoção da 

agricultura orgânica e na construção de um processo voltado ao 

desenvolvimento de um sistema sustentável de produção e distribuição. 

A construção de um modelo de negócio que se baseie no hiperlocalismo 

deve levar em consideração alguns aspectos dentro do Vale do Taquari, 

especialmente considerando que o hiperlocalismo é um movimento em 

construção, que requer a renúncia da compra de alimentos de grandes 

distribuidoras. 

 

 

 

 

 

Modelo de avaliação para a construção de um empório hiperlocal: 

- Clientes - Verificar o perfil de clientes que buscam alimentos de base 

hiperlocal e environmental friendly8. 

- Produtos e Serviços - Verificar onde conseguir os alimentos: produção 

familiar, fazendas urbanas, cooperativas orgânicas, e outros. 

- Canais de Comunicação/Distribuição - Como se dará a comercialização 

e a distribuição desses alimentos 

- Relacionamento com Cliente - Inclusivo e direto? Distanciamento? 

- Recursos - Quais os recursos para a administração da busca de material 

hiperlocal, marcas locais, equipamentos de produção local… 

- Parcerias - Produtores localizados na cidade, fora da cidade, em toda a 

região do Vale do Taquari ou abrangendo o Vale do Rio Pardo, etc. 

- Atividades - Qualificação dos alimentos e equipe de trabalho treinada, 

modelo de atividades no empório. 

Em tempo, é preciso considerar, como explica Schultz et al. 

(2009), o tipo de certificação que os alimentos a serem utilizados 

possuem. Apesar de produção local, é interessante entender que o título 

nem sempre condiz com a real produção. Em alguns casos, a ideia de 

produção local e proximidade com o meio ambiente não considera que a 

                                                 
8
 Environmental friendly: Amigo do ambiente, que não prejudica a natureza- ver 

conceito ao longo do texto. Fonte: Autor. 
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certificação é uma garantia para a veracidade desse processo. Logo, 

apesar de o hiperlocalismo ter o intuito de aproximar a comunidade, em 

alguns momentos, o hiperlocalismo é apenas um título, visto que a 

procedência e a produção daqueles alimentos não estão nem em 

concordância com o que representa a produção 

sustentável/orgânica/saudável, nem em concordância com a ideia de 

hiperlocalismo. 
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3 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

Segundo a NBR 13.531, o item que se refere ao programa de 

necessidades cita que: 

2.4.2 Programa de necessidades (PN) 
Etapa destinada à determinação das exigências de caráter 
prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas 
dos usuários) a serem satisfeitas pela edificação a ser 
concebida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa de necessidades do Origem - Empório e Restaurante 

surgiu a partir de quatro grandes setores: Empório, restaurante, 

ensino, espaços abertos e comum (ambientes que serão utilizados 

pelos quatro setores mencionados anteriormente). 

Dentro desses campos estão previstos diversos usos que irão 

constituir os espaços que serão projetados no Trabalho de Conclusão 

de Curso II, os quais serão listados no decorrer desse tópico. 
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Figura 10 – Tabelas áreas  

 

 

Espaço onde produtores da região poderão alugar suas bancas em dias 

definidos e comercializar produtos próprios, além de outras mercadorias 

que ficarão expostas diariamente para comércio.  
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Local destinado a refeições diárias, almoço e janta, onde os alimentos 

que são utilizados para o preparo das refeições, são comercializados no 

Empório ou em um raio de giro próximo.  
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Área onde serão ministrados mini cursos de gastronomia, com os 

alimentos vendidos no Empório, em horários determinados. 

Áreas abertas e terraços que ajudam na iluminação, ventilação e 

conforto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

  

 Áreas comuns ao empório, restaurante e espaços abertos. 
A área total do Origem – Empório e Restaurante totalizou 684 m², 

somando 10% de circulação obtém-se 752,40m² de área final.   
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4 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

O terreno escolhido para acomodar o Origem – Empório e 

Restaurante se localiza no estado do Rio Grande do Sul, Vale do Taquari, 

cidade de Encantado/RS. A localidade distancia-se 140 Km da capital do 

estado, Porto Alegre e faz divisa com os municípios de Muçum, Roca 

Sales, Arroio do Meio, Doutor Ricardo, Relvado, Nova Bréscia e Capitão.  
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Figura 11 – Mapa de localização  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuras 12 – Vias locais  

 

 

 

 

 

 

MUÇUM 
GUAPORÉ 

DR. RICARDO 
NOVA BRÉSCIA 

LAJEADO 
PORTO ALEGRE 

BRASIL RIO GRANDE DO SUL 

VALE DO TAQUARI ENCANTADO 

Fonte: Do autor 

A área escolhida pertence ao bairro Centro, Rua Duque de Caxias e está 

situado em um lote de meio de quadra, paralela a rua do centro.  

 
Fonte: Do autor 
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Figura 13 – Vias próximas ao terreno 

 

 

   Fonte: Do autor. 

 

 

 

4.1 Levantamento fotográfico 

Figura 14 – Mapa vistas das fotos 

 
 

 
 

 

 

 

 

A localidade apresenta uma série de potencialidades, como fácil acesso 

e estar situado em uma área nobre da cidade. Como pudemos observar 

nas figuras 12 e 13, um dos principais acessos para o terreno se da 

pela RS 129, passando pela Rua Padre Anchieta e por fim chegando à 

Rua Duque de Caxias.  

 

Fonte: Do autor 
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Figura 15 – Levantamento fotográfico do terreno 

 

 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 16 – Levantamento fotográfico do entorno próximo 

 

 

 

V1 

V2 

V3 

V4 
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Fonte: Do autor. 

 

Figura 17 – Situação e localização 

 

Fonte: Do autor. 

 

Com a visualização das fotos do terreno e do local, conseguimos 

perceber que o terreno é praticamente plano e com uma geometria 

favorável para a idealização de um programa gastronômico. É uma 

região aparentemente bem cuidada pelos moradores. Também 

conseguimos observar a existência de equipamentos urbanos como 

V5 

V6 
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postes que auxiliam na segurança dos motoristas e pedestres, ruas e 

calçadas pavimentadas, além das outras necessidades básicas e 

especiais oferecendo comodidade para os moradores e usuários locais. 

4.2 Justificativa do terreno 

 

O terreno, que está situado no bairro Centro, na Rua Duque de 

Caxias, foi escolhido devido algumas características principais e que 

podem ser resumidas em dois fatores, são eles localização e 

características físicas. No que diz respeito à localização, o terreno foi 

escolhido por ser facilmente acessado de vários pontos da cidade, por 

estar paralela a rua principal da cidade, possuir um grande fluxo de 

pessoas em função das três escolas, sendo elas particulares e municipais 

e academia próximas ao terreno.  

E quanto às características físicas, sua geometria retangular 

estreito e comprido faz-se adequada para a criação de um programa 

gastronômico com comércio, restaurante e salas multiuso para ensino.  

 

 

4.3 Condicionantes  

 

O entorno do terreno é composto por diversos serviços como 

academia, escolas, prefeitura, lojas e entretenimento. As alturas também 

são bem diferenciadas, variando de 1 a 7 pavimentos. Como podemos 

ver nas figuras seguintes.  

Figura 18 – Usos do entorno  

 

 

 

 

Fonte: Do autor 
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Figura 19 –Alturas do entorno  

 

 

 

A gleba possui forma regular e está orientado para nor-noroeste, 

recebendo maior incidência solar nas fachadas nor-noroeste e Oés-

noroeste. Sua topografia apresenta um desnível de dois metros nos 

fundos do terreno. A Rua Júlio de Castilhos e a Rua Duque de Caxias 

apresentam grande fluxo de veículos e consequentemente maior 

incidência de ruídos.  

Figura 20 – Diagrama de entorno e condicionantes climáticos  

  

Fonte: Do autor 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Do autor 
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5 CONDICIONANTES 

Para a elaboração e construção de um projeto existem inúmeros 

fatores que devemos levar em consideração, como necessidades do 

cliente, condicionantes locais (clima, entorno, terreno), condicionantes 

locais técnicos (característica do solo, encostas), condicionantes legais 

(leis e normas do município que será executado), além de normas de 

construções e medidas em geral para que o ambiente fique confortável e 

adequado para as pessoas que o frequentarão. A seguir serão listadas e 

grifadas pelo autor da pesquisa algumas diretrizes de projeto 

consideradas necessárias até esta etapa de pesquisa, as demais 

informações serão consultadas quando o projeto for desenvolvido.  
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5.1 Plano diretor 

O plano diretor é utilizado para organizar a cidade, instruindo e 

estabelecendo estratégias para garantir a qualidade de vida da 

população  

 

Art. 8º Para efeitos desta Lei, consideram-se os seguintes 
usos: 
USO 7 - Serviços Complementares - estabelecimentos de 
prestação de serviços complementares às atividades 
industriais, tais como: restaurantes, lancherias, creches, 
tabacarias, revistarias, centro de informações. 
USO 14 - Estabelecimento de ensino. 
USO 15 - Serviços especiais - bombeiros, estádio, teatro, 
museu, biblioteca, mercado público, hospital, casa de 
saúde, asilos, motéis, cemitérios. 

 

Art. 12 Na Zona Comercial - ZC - as edificações 
obedecerão aos seguintes critérios de intensidade de 
ocupação: 

USO               IA  TO 
Conforme 5 90% 
Permissível 4 70% 

 
§ 1º A área mínima do lote deverá ser de 360 m², com 
testada mínima de 12m; 
§ 2º Nesta zona, as edificações deverão ser construídas 
preferencialmente no alinhamento, admitindo-se recuos; 
§ 4º Nos prédios de uso misto, o índice de 
aproveitamento (IA) será o maior índice em vigor na 
zona, e as taxas de ocupação (TO) serão diferenciadas 
em função dos usos atribuídos à edificação: 

 
USO               IA TO 
Conforme 5 90% 
Permissível 70%  

 
 

§ 6º Será exigido o uso de marquise sobre o passeio 
públicos, em edificações comerciais e industriais, 
construídas no alinhamento, de forma a não prejudicar a 
arborização e a iluminação, conforme legislação 
especifica no Código de Edificações. 

 
Art. 24 A área de cobertura do último pavimento não 
será computada no índice de aproveitamento (IA), 
quando seu uso for vinculado ao pavimento 
imediatamente inferior ou quando de uso comum dos 
ocupantes do prédio. 
§ 1º O pavimento em cobertura deverá ocupar no 
máximo, em projeção, a 60% (sessenta por cento) da 
área do pavimento que lhe é imediatamente inferior. 
 
Pé direito: 
Até 30m² - h=3,00m 
Entre 30m² e 120m² - h=3,50m 
Mais de 120m² - h=4,00m 
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Figura 21 – Tabela de condicionantes 

 

Fonte: Do autor. 

5.2 Código de edificações  

CAPÍTULO V - DOS MUROS 
Art.60 - Os muros construídos nos recuos obrigatórios de 
jardim deverão ter altura máxima de 0,80m(oitenta 
centímetros), não computados os muros de arrimo.  
Art.61 - Os muros laterais, quando construídos em 
alvenaria, deverão ter, a partir do recuo de jardim, a 
altura máxima de 2,10m (dois metros e dez centímetros), 
não computados os muros de arrimo.  

 
CAPÍTULO VII - DAS PAREDES 
Art. 65 – As paredes externas das edificações e as que 
dividem unidades contíguas, quando executadas em 
tijolos, deverão ter espessura mínima geral igual ao 
comprimento de um tijolo comum maciço, conforme 
Norma, ou a 0,25 m ( vinte e cinco centímetros). 
Art.66 - As paredes internas das unidades, quando 
executadas em tijolos, deverão ter espessura mínima 
igual à metade do comprimento de um tijolo comum  
 
 
 

 
 
 

 
 
maciço, conforme Norma, ou a 0,15 m (quinze 
centímetros). 
Art.67 - As paredes poderão ter espessuras diferentes as 
estabelecidas neste Capítulo quando, em conseqüência 
do emprego de materiais distintos[...] 
Art.70 - As paredes dos compartimentos localizados no 
subsolo deverão ser inteiramente dotadas de 
impermeabilização até o nível do terreno circundante.  

 
CAPÍTULO VIII - DOS REVESTIMENTOS 
Art.71 - Os sanitários, as áreas de serviço, as lavanderias 
e as cozinhas, deverão:  
I - ter paredes revestidas com material lavável, 
impermeável e resistente até a altura mínima de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros);   
II- ter piso pavimentado com material lavável e 
impermeável.  
Art.72 - Os acessos e as circulações de uso coletivo 
deverão ser revestidos com piso antiderrapante, 
incombustível, lavável e impermeável.  

 
CAPÍTULO X - DAS PORTAS  
III - acesso principal de lojas:  
b) para estabelecimentos com área de vendas entre 100 
m2 (cem metros quadrados) e 500 m2 (quinhentos 
metros quadrados) = 1,50 m (um metro e cinquenta  
centímetros);  
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V - portas internas de unidades autônomas e de acesso 
comum a sanitários coletivos = 0,80 m (oitenta 
centímetros) ; 

 
DAS FACHADAS E SALIÊNCIAS  
Art.79 - A edificação deverá apresentar acabamento em 
todas as fachadas. 
Art.81 - As marquises da fachada das edificações 
situadas no alinhamento obedecerão às seguintes 
condições:  
II - devem permitir passagem livre com altura igual ou 
superior a 3,00m (três metros). 
V - seus elementos estruturais ou decorativos devem ter 
dimensão máxima de 0,80m (oitenta centímetros) no 
sentido vertical.  
Art.82 - As fachadas situadas no alinhamento não 
poderão ter, até a altura de 3,00m (três metros), janelas, 
persianas, venezianas ou qualquer outro tipo de vedação 
abrindo para o exterior.  
SEÇÃO I - DAS ESCADAS 
V - escadas de estabelecimentos comerciais e de 
serviços, que atendam ao público:  
a= 2,00 m (dois metros) para área superior a 1.000 m2 
(mil metros quadrados). 
§2º - Se no prédio existir elevador a escada diminuirá 
para 1,20 m (um metro e vinte centímetros).  
Art.84 - Os degraus das escadas terão largura mínima de 
0,27m (vinte e sete centímetros) e altura máxima de 
0,19m (dezenove centímetros), obedecendo, para seu 
dimensionamento, a fórmula de Blondel:  
2h + b= 0,63 m a 0,65 m; onde: h é a altura do degrau, 
e b a sua largura.  
Art. 85 - É obrigatório o uso de patamar intermediário 
com extensão mínima de 0,80 m (oitenta centímetros), 
sempre que o número de degraus consecutivos for 
superior a 16 (dezesseis).  

Art.86 - Todas as escadas deverão ter corrimão contínuo 
em, no mínimo, 1 (uma) das laterais, obedecendo as 
seguintes condições:  
I - ter altura mínima de 0,85m (oitenta e cinco 
centímetros), em relação a qualquer ponto dos degraus;  
II - permitir que a mão possa correr livremente na face 
superior e nas laterais;  
III - ter prolongamento mínimo de 0,30 m (trinta 
centímetros) antes do primeiro e após ô último degrau.  
 
SEÇÃO II - DAS RAMPAS  
Art.88 - As rampas destinadas ao uso de pedestres terão:  
I - passagem com altura mínima de 2,00 m (dois metros);  
II - largura mínima de:  
c)1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) para uso 
comum em prédios comercias e de serviços;  
III - declividade máxima correspondente a 10% (dez por 
cento) do seu comprimento;  
IV - piso antiderrapante;  
V - corrimão conforme o artigo 86. 
Art.90 - As rampas destinadas a veículos terão:  
I - passagem com altura mínima de 2,20 m (dois metros 
e vinte centímetros);  
II - declividade máxima de 15% (quinze por cento) 
III - largura mínima de:  
a)3,00 m (três metros) quando destinadas a um único 
sentido de trânsito;  
b)5,00 m (cinco metros) quando destinadas a dois 
sentidos de trânsito;  
IV - piso antiderrapante.  
§1º - Nas garagens comerciais, supermercados, centros 
comerciais e similares, dotados de rampas para veículos, 
deverá ser mantido o trânsito simultâneo nos dois 
sentidos, com largura mínima de 3,00 m (três metros) 
para cada sentido.  
§2º - As rampas em curvas observarão, além no disposto 
no caput deste artigo, as seguintes exigências:  
I - raio interno mínimo de 5,00 m (cinco metros);  
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II - faixas de circulação com as seguintes dimensões: 
a)quando a rampa tiver uma só faixa: 3,65 m (três 
metros e sessenta e cinco centímetros) de largura;  
b)quando a rampa tiver duas faixas: largura 3,65 m (três 
metros e sessenta e cinco centímetros) na faixa interna e 
3,20 m ( três metros e vinte centímetros) na externa;  
c)declividade transversal nas curvas de, no mínimo, 3% 
(três por cento) e, no máximo 4,5% (quatro e meio por 
cento);  
 
 
DOS CORREDORES 
Art. 91 – Os corredores terão: 
Art.92 - Nas galerias e centros comerciais os corredores 
deverão atender as seguintes exigências:  
I - largura mínima de 3,00 m (três metros);  
II - pé-direito mínimo igual a 3,50 m (três metros e 
cinquenta centímetros).  
 
SEÇÃO II - DAS NORMAS GERAIS  
Art.101 - Os vãos deverão ser dotados de dispositivos 
que permitam a renovação do ar, com pelo menos 50% 
(cinqüenta por cento) da área mínima exigida para 
iluminação.  
Art.102 - As escadas deverão dotadas de vãos de 
ventilação  no mínimo no último pavimento.  
Parágrafo único - Serão admitidas, no pavimento térreo , 
a iluminação artificial e a ventilação através de circulação 
de uso comum.  
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO XIV - DA ILUMINAÇÃO E DA VENTILAÇÃO DOS 
COMPARTIMENTOS  

SEÇÃO   - SEÇÃO III - DOS PRÉDIOS DE COMÉRCIO E DE 
SERVIÇOS  
Art.109 - Em prédios de escritórios, os vãos de 
iluminação deverão corresponder a 1/5(um quinto) da 
área do compartimento.  
Art.110 - As lojas deverão ter vãos de iluminação com 
superfície  não inferior a 1/10(um décimo) da área do 
piso.  
Parágrafo único - Poderão ser computadas, no 
dimensionamento, as portas de acesso às lojas.  
Art.112 - Poderá ser dispensada a abertura de vãos de 
iluminação e ventilação para o exterior em lojas, desde 
que:  
I - sejam dotadas de instalação de ar condicionado, cujo 
projeto deverá ser apresentado juntamente com o 
projeto arquitetônico.  
II - tenham iluminação artificial adequada;  
 
CAPÍTULO II - DOS PRÉDIOS DE COMÉRCIO E DE SERVIÇO  
- SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
II - para estabelecimentos com mais de 100m2 (cem 
metros quadrados) de área destinada a vendas, 
sanitários separados para cada sexo, na proporção de 
1(um) vaso sanitário e 1(um) lavatório para cada 300m2 
(trezentos metros quadrados) ou fração.  
Parágrafo único - Nos sanitários masculinos, 50% 
(cinqüenta por cento) dos vasos sanitários calculados 
poderão ser substituídos por mictórios.  
Art.138 - As edificações destinadas a estabelecimentos 
comerciais ou de serviços deverão, ainda, obedecer ao 
pé-direito de, no mínimo:  
III - 4,00m (quatro metros) quando a área do 
compartimento exceder a área de 120 m2(cento e vinte 
metros quadrados). 
 
SEÇÃO II - DAS GARAGENS E DOS ESTACIONAMENTOS 
COLETIVOS  
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Art.152 - As garagens e os estacionamentos coletivos 
além das demais disposições previstas neste Código que 
lhes forem aplicáveis, deverão obedecer os seguintes 
requisitos:  
I - pé-direito livre mínimo de 2,20 m (dois metros e vinte 
centímetros);  
II - locais de estacionamento para cada veículo com 
largura mínima de 2,40 m (dois metros e quarenta 
centímetros) e comprimento mínimo de 4,50 m (quatro 
metros e cinquenta centímetros);  
III - vão de entrada com largura mínima de 2,75 m (dois 
metros e setenta e cinco centímetros); exigindo-se 
largura, no mínimo, correspondente a 2 (dois) vãos, 
quando a garagem comportar mais de 50 (cinquenta) 
veículos;  
IV - largura livre dos corredores igual a, no mínimo, 
6,00m (seis metros). 
§ 1° - A circulação vertical para pedestres, quando 
necessária, deverá ser independente da circulação para 
veículos e possuir largura mínima de 1,00 m (um metro)  
§ 2° - Aplicam-se aos estabelecimentos descobertos, no 
que couber, as disposições deste artigo.  
 
 
SEÇÃO I - DOS ELEVADORES  
Art.155 - As edificações com mais de 04 (quatro) 
pavimentos ou com altura igual ou superior a 11 m (onze 
metros), medida do piso do pavimento térreo até o piso 
do pavimento mais elevado, deverão ser servidas por 
elevador.  
Art.179 - Os extintores deverão ser posicionados e 
localizados obedecendo os seguintes critérios:  
I - local visível e de fácil acesso;  
II - não se localizarem nas paredes de escadas;  
III - ter sua parte superior situado no máximo, a 1,60 m 
(um metro e sessenta centímetros) do piso.  

 

5.3 NBR 9077 E LEI COMPLEMENTAR DE PPCI 

Como ja mencionado anteriormente, serão listadas algumas normas 

sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios, que poderão 

ser complementadas quando o projeto for desenvolvido. Esta norma fixa 

as condições exigíveis que as edificações devem possuir:  

 

a) a fim de que sua população possa abandoná-las, em 
caso de incêndio, completamente protegida em sua 
integridade física;  
b) para permitir o fácil acesso de auxílio externo 
(bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da 
população. 
4.4.1 Largura das saídas 
 
4.4.1.2 A largura das saídas, isto é, dos acessos, 
escadas, descargas, e outros, é dada pela seguinte 
fórmula:  
C/P = N  
Onde:  
N = número de unidades de passagem, arredondado 
para número inteiro; 
P = população, conforme coeficiente da Tabela 5 do 
Anexo e critérios das seções 4.3 e 4.4.1.1; 
C = capacidade da unidade de passagem, conforme 
Tabela 5 do Anexo. 

 
4.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas  
As larguras mínimas das saídas, em qualquer caso, 
devem ser as seguintes:  
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a) 1,10 m, correspondendo a duas unidades de 
passagem e 55 cm, para as ocupações em geral, 
ressalvado o disposto a seguir;  
b) 2,20 m, para permitir a passagem de macas, camas, e 
outros, nas ocupações do grupo H, divisão H-3. 
 
4.5 ACESSOS 
 
4.5.2.2 As distâncias máximas a serem percorridas 
constam da Tabela 6 do Anexo. 
 
4.5.2.8 Em edificações térreas, pode ser considerada 
como saída, para efeito da distância máxima a ser 
percorrida, qualquer abertura, sem grades fixas, com 
peitoril, tanto interna como externamente, com altura 
máxima de 1,20 m, vão livre com área mínima de 1,20 
m² e nenhuma dimensão inferior a 1,00 m. 
 
 
 
4.7 ESCADAS 
 
4.7.1 Generalidades em qualquer edificação, os 
pavimentos sem saída em nível para o espaço livre 
exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou 
não, as quais devem:  
a) quando enclausuradas, ser constituídas com material 
incombustível;  
b) quando não enclausuradas, além da 
incombustibilidade, oferecer nos elementos estruturais 
resistência ao fogo de, no mínimo, 2 h;  
c) ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com 
materiais resistentes à propagação superficial de chama, 
isto é, com índice "A" da NBR 9442;  
d) ser dotados de guardas em seus lados abertos, 
conforme 4.8;  
e) ser dotadas de corrimãos, conforme 4.8;  

f) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da 
descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso 
desta, não podendo ter comunicação direta com outro 
lanço na mesma prumada (ver Figura 9); 
 

Figura 22 – Segmentação das escadas 

 
Fonte: NBR 9077. 

 
4.7.2 As larguras das escadas devem atender aos 
seguintes requisitos:  
a) ser proporcionais ao número de pessoas que por elas 
devam transitar em caso de emergência, conforme 4.4;  
b) ser medidas no ponto mais estreito da escada ou 
patamar, excluindo os corrimãos (mas não as guardas ou 
balaustradas), que se podem projetar até 10 cm de cada 
lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura das 
escadas;  
c) ter, quando se desenvolver em lanços paralelos, 
espaço mínimo de 10 cm entre lanços, para permitir 
localização de guarda ou fixação do corrimão. 
 
4.7.3 Dimensionamento de degraus e patamares 
4.7.3.3 O comprimento dos patamares deve ser (ver 
Figura 5):  
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a) dado pela fórmula: p = (2h + b)n + b, em que o n é 
um número inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de 
escada reta, medido na direção do trânsito; 
 
 

Figura 23 – Comprimento de patamar 

 
Fonte: NBR 9077. 

 
4.8 GUARDAS E CORRIMÃOS  
 
4.8.1 Guarda-corpos e balaustradas  
 
4.8.1.1 Toda saída de emergência - corredores, balcões, 
terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas, 
rampas e outros - deve ser protegida de ambos os lados 
por paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, 
sempre que houver qualquer desnível maior de 19 cm, 
para evitar quedas.  
 
4.8.1.2 A altura das guardas, internamente, deve ser, no 
mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, corredores, 
mezaninos, e outros (ver Figura 15), podendo ser 
reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando 
medida verticalmente do topo da guarda a uma linha 
que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.  

 
4.8.1.3 A altura das guardas em escadas externas, de 
seus patamares, de balcões e assemelhados, quando a 
mais de 12,00 m acima do solo adjacente, deve ser de, 
no mínimo, 1,30 m, medido como especificado em 
4.8.1.2. 
 
 

Figura 24 – Dimensões de guardas e corrimãos 

Fonte: NBR 9077. 
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Figura 25 – Tabelas para dimensionamentos futuros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a NBR 9077, de 2001, referente à classificação quanto à sua ocupação, e durante o 

estudo do programa de necessidades do Origem, - Empório e Restaurante, o projeto aplica-se na 

categoria C-2, comércio de médio e grande porte. 
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Segundo a NBR, a classificação quanto à altura adequa-se a média altura, entre 6m e 12m. 
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Analisando a tabela da NBR e estudando o programa de necessidades e índices de aproveitamento, a 

classificação de acordo com as dimensões em planta, ficou de pequeno pavimento, até 750m². 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre as características construtivas, como o projeto ainda não está definido, classificou-se como 

edificação com mediana resistência ao fogo. 
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Com os resultados das tabelas acima, e interpretando e fazendo os devidos cálculos com as tabelas 

5, 6 e 7 a seguir, conclui-se que o número de saídas de emergências necessárias é 1 (um) e a escada 

é do tipo NE (Escada não enclausurada).  

 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE= Escada não enclausurada (escada comum) 

Fonte: NBR 9077. 

 

 

 



 57 

5.4 NBR 9050 

Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 

observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições 

de acessibilidade. 

 

4.2.2 Módulo de referência (M.R.) 
Considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80 
m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa 
utilizando cadeira de rodas, conforme figura 3. 

Figura 26 – Módulo de referência  

 

Fonte: NBR 9050. 

4.3.3 Área para manobra de cadeiras de rodas sem 
deslocamento 
As medidas necessárias para a manobra de cadeira de 
rodas sem deslocamento, conforme a figura 6, são: 
a) para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; 
b) para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; 
c) para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m. 

Figura 27 – Área de manobra para deslocamento e alcance manual para pessoas 
sentadas.  

 

 

Fonte: NBR 9050 

 

6.5 Rampas 
6.5.1 Dimensionamento 
6.5.1.1 A inclinação das rampas, conforme figura 79, 
deve ser calculada segundo a seguinte equação: 
i = (h ×100) / c 
onde: 
i é a inclinação, em porcentagem; 
h é a altura do desnível; 
c é o comprimento da projeção horizontal. 
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Figura 28 – Dimensionamento de rampas 

  

 

Fonte: NBR 9050. 

6.5.1.2 As rampas devem ter inclinação de acordo com 
os limites estabelecidos na tabela 5. Para inclinação 
entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de 
descanso nos patamares, a cada 50 m de percurso. 
 
 

 

Fonte: NBR 9050. 

 

6.5.1.3 Em reformas, quando esgotadas as possibilidades 

de soluções que atendam integralmente a tabela 5, podem 

ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 

12,5% (1:8), conforme tabela 6. 

 

 

Fonte: NBR 9050. 

 
6.5.1.6 A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de 
acordo com o fluxo de pessoas. A largura livre mínima 
recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 
1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m. 
 
6.9 Circulação interna 
6.9.1 Corredores 
6.9.1.1 Os corredores devem ser dimensionados de acordo 
com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de 
barreiras ou obstáculos, conforme; 
6.10.8. As larguras mínimas para corredores em 
edificações e equipamentos urbanos são: 
a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 
4,00 m; 
b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 
10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior 
a 10,00 m; 
c) 1,50 m para corredores de uso público; 
d) maior que 1,50. 
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Figura 29 – Aproximações portas 

  

 
Fonte: NBR 9050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Sanitários 

Figura 30 – Sanitários 
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Fonte: NBR 9050. 

 

9.3 Mesas ou superfícies para refeições ou trabalho 
9.3.1 Condições gerais 
Quando mesas ou superfícies para refeições ou trabalho 
são previstas em espaços acessíveis, pelo menos 5% delas, 
com no mínimo uma do total, deve ser acessível para 
P.C.R. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 
10% sejam adaptáveis para acessibilidade.  
9.3.4 Altura 
Deve estar entre 0,75 m e 0,85 m do piso. 

Figura 31 – Aproximações portas 

  

Fonte: NBR 9050. 
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5.5 Diretrizes projetuais   

5.5.1 Estratégias de aplicação da padaria conceito – SEBRAE 

De acordo com o manual de estratégias de uma padaria 

conceito, as confeitarias e boutique de pães trabalham a produção 

própria com intensidade, como foco na qualidade e reconhecimento de 

“grife” de seus produtos. Geralmente são fabricadas receitas de alto 

valor agregado, as quais são priorizados sabor e aparência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/PadariaConceito.pdf 

Figura 32 – Configuração de uma padaria conceito  
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Fonte: (http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/PadariaConceito.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  
ANEXOS  

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/PadariaConceito.pdf
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6  
REFERENCIAIS 

ARQUITETÔNICOS  



 64 

6 REFERENCIAIS ARQUITETÔNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste tópico serão listados alguns referenciais arquitetônicos 

que servirão como base para o Trabalho de Conclusão de Curso II. 

Neles serão analisados estrutura formal, zoneamento, acessos, fluxos 

e materialidade.  
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6.1 Restaurante e Empório EAT 

Arquitetos: a:m studio de arquitetura 

Localização: Vila Olímpica de São Paulo 

Ano do projeto: 2012 

Área do projeto: 1.400m² 

Figura 33 – Restaurante e Empório EAT   

 
Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/01-99077/restaurante-e-emporio-eat-slash-a-m-studio-
de-arquitetura). 

O projeto do Restaurante e Empório EAT possuía várias 

dificuldades, dentre elas cronograma, recursos financeiros, prazos e 

adequações de quatro edificações existentes voltadas para ruas 

diferentes. Mesmo com todos esses impasses o grupo de arquitetos 

conseguiu um excelente resultado, tanto estético quanto funcional.   

Com uma entrada bem ampla e bem iluminada, logo 

conseguimos notar a diversidade de opções gastronômicas oferecidas 

no empório, como café, padaria, restaurante e outros. Os produtos 

também são imediatamente percebidos, com ilhas centrais e laterais, 

fazendo um bom uso do espaço.  

O acessos de serviço, acontece pelos fundos do Empório onde 

encontramos cozinha e câmaras frias, na Av. dos Bandeirantes. E o 

acesso principal ao público, acontece na Av. Dr. Cardoso de Melo, 

cegando diretamente no setor comercial do Empório. 
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 Figura 34 – Restaurante e Empório EAT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/01-99077/restaurante-e-emporio-eat-slash-a-m-studio-
de-arquitetura). 

 

https://www.archdaily.com.br/br/01-99077/restaurante-e-emporio-eat-slash-a-m-studio-de-arquitetura
https://www.archdaily.com.br/br/01-99077/restaurante-e-emporio-eat-slash-a-m-studio-de-arquitetura
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Figura 35 – Setorização e acessos Empório e Restaurante EAT 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:(https://www.archdaily.com.br/br/01-99077/restaurante-e-emporio-eat-slash-a-m-studio-
de-arquitetura). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor comercial, como visto na figura 35, possui amplas 

circulações entre as bancas centrais e laterais, para que duas pessoas 

possam circular no mesmo corredor. Na parte do caixa, que se 

localiza logo na entrada, temos além do acesso um espaço para que 

se forme uma pequena fila sem obstruir a passagem.  

 

https://www.archdaily.com.br/br/01-99077/restaurante-e-emporio-eat-slash-a-m-studio-de-arquitetura
https://www.archdaily.com.br/br/01-99077/restaurante-e-emporio-eat-slash-a-m-studio-de-arquitetura
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6.2 Mercado Roma 

Arquitetos: Rojkind Arquitetos  

Localização: Cidade do México, México 

Ano do projeto: 2013 

Área do projeto: 1.750m² 

 

Figura 36 – Mercado Roma  

 

Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-

cadena-y-asociados). 

O projeto do Mercado de Roma foi escolhido como referência 

para o desenvolvimento do Origem – Empório e Restaurante, devido às 

bancas centrais e laterais que tem como objetivo reunir parceiros 

produtores e vendedores para oferecer os seus melhores produtos. O 

projeto possui três pavimentos (empório no primeiro pavimento, 

restaurante no segundo pavimento e bar/terraço no terceiro pavimento). 

Figura 37 – Mercado Roma  

 
Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-
cadena-y-asociados). 

https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
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Figura 38 – Mercado Roma  

 
Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-
cadena-y-asociados). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

As bancas centrais são ideais para que os produtores 

consigam expor seus diversos produtos e para um bom 

atendimento com o consumidor. No Mercado de Roma, existe mais 

de uma tipologia de banca, possibilitando ao produtor escolher a 

que prefere para trabalhar, como podemos observar nas figuras 

anteriores.  

https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
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6.3 Restaurante Tiger Kyiv 

Arquitetos: Shovk  

Localização: Kyiv, Ucrânia 

Ano do projeto: 2019 

Área do projeto: 81 m² 

Figura 39 – Restaurante Tiger Kyiv  

 

Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/927242/restaurante-tiger-kyiv-shovk). 

 

Com um interior calmo e aconchegante, no restaurante Tiger é 

possível almoçar, jantar, tomar um café e fazer reuniões. Para isso foi 

necessário trabalhar com a materialidade, usando cores e texturas mais 

naturais, além da vegetação e iluminação. Um espaço compacto, porém 

funcional, que utiliza toda metragem da edificação, inclusive a fachada.  

Figura 40 – Restaurante Tiger Kyiv  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/927242/restaurante-tiger-kyiv-shovk). 

https://www.archdaily.com.br/br/927242/restaurante-tiger-kyiv-shovk
https://www.archdaily.com.br/br/927242/restaurante-tiger-kyiv-shovk
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6.4 Referências estéticas  

Adega Santiago 

Arquitetos: Bernardes Arquitetura  

Localização: Rio de Janeiro, Brasil 

Ano do projeto: 2018 

Área do projeto: 390 m² 

 

Figura 41 – Adega Santiago  

 

 

Fonte: ( https://www.archdaily.com.br/br/919962/adega-santiago-rio-bernardes-arquitetura). 

 

O arquiteto responsável pelo projeto trabalhou bem cada 

ambiente, usando materiais naturais como os tons amadeirados, couro, 

vegetações trazendo muito aconchego para a Adega Santiago. Além da 

distribuição do salão principal, trabalhando com o comprimento do 

salão e aproveitando bem os espaços.  

 

 

 

 

https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
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Loja Bodebo 

Arquitetos: Cavaa  

Localização: Barcelona, Espanha 

Ano do projeto: 2013 

Área do projeto: 74 m² 

 

Figura 42 – Loja Bodebo  

 

 

Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/623051/loja-bodebo-em-barcelona-slash-cavaa). 

 

As cores e materialidades do projeto servirão de referência no 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso II. Branco e 

amadeirado nos expositores das paredes, acrílico nos produtos a granel 

e o piso em cerâmica Lepri são um grande ponto de referência para o 

Origem – Empório e restaurante.  

 

https://www.archdaily.com.br/br/764382/mercado-roma-rojkind-arquitectos-plus-cadena-y-asociados
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Bread Panaderos 

Arquitetos: Cadena + Asociados Concept Design 

Localização: San Pedro Garza García, México 

Ano do projeto: 2018 

Área do projeto: 215 m² 

 

Figura 43 – Bread Panaderos  

 

 

 

Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/900409/bread-panaderos-cadena-concept-design). 

 

Tons neutros e o amadeirado natural são o ponto chave do 

projeto, a simplicidade e elegância do mesmo inspirarão o projeto da 

boutique de pães presente no Origem – Empório e restaurante. 
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Tapí Tapioca 

Arquitetos: Tavares Duayer Arquitetura 

Localização: Rio de Janeiro, Brasil 

Ano do projeto: 2018 

Área do projeto: 50 m² 

Figura 44 – Tapí Tapioca, detalhe de pendente no teto  

 

Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/903425/tapi-tapioca-tavares-duayer-
arquitetura/5bbaf813f197ccd6540000c8-tapi-tapioca-tavares-duayer-arquitetura-
foto?next_project=no). 
 

A palha e os tons neutros fizeram toda a diferença no projeto. 

  

Casa Estúdio Hill 

Arquitetos: CCA Centro de Colaboración Arquitectónica 

Localização: México 

Ano do projeto: 2013 

Área do projeto: 220 m² 

Figura 45 – Jardim central 

 

Fonte: (https://www.archdaily.com.br/br/776891/casa-estudio-hill-cca-centro-de-colaboracion-
arquitectonica). 

 

Os jardins centrais são ideais para iluminar, ventilar e trazer 

aconchego para o espaço. 

 

https://www.archdaily.com.br/br/776891/casa-estudio-hill-cca-centro-de-colaboracion-arquitectonica
https://www.archdaily.com.br/br/776891/casa-estudio-hill-cca-centro-de-colaboracion-arquitectonica
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7 ANEXOS 

 

 

Neste capítulo, serão abordadas algumas medidas importantes 

para o Trabalho de Conclusão de Curso II, mas que não interferem 

diretamente no projeto arquitetônico.  
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7.1.1 Neufert 

Figura 46 – Adegas  

 

 

 

 

Fonte: Neufert (2015).  
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Figura 47 – Restaurantes  
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Fonte: Neufert (2015). 

 

 

Figura 48 – Áreas de ensino em geral  
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Fonte: Neufert (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Lojas de produtos alimentares  

 

 

Fonte: Neufert (2015). 
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Figura 50 – Áreas de apoio e sanitários  
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Fonte: Neufert (2015). 
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Figura 51 – Padarias e confeitarias 

 

Fonte: Neufert (2015). 

Figura 52 – Vagas de estacionamento 

 

 

 

Fonte: Neufert (2015). 
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