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Ÿ  O Bistrô Rose terá funcionamento como cozinha 
experimental, servido de estágio para os próprios 
alunos dos cursos oferecidos pelo centro, 
apresentando gastronomia variada e possivelmente 
noites temática especiais. 

 Este trabalho visa o desenvolvimento do projeto 
de um Centro Gastronômico na cidade de Cruzeiro do 
Sul – RS. Essa intervenção objetiva o favorecimento de 
atividades no âmbito da cultura, educação e lazer, 
com a conseqüente expansão e movimentação da 
cidade, e aumento das oportunidades de emprego. 

O público alvo é a parcela da população do 

Vale do Taquari e Rio Pardo que demonstra interesse 

em ampl iar  seus conhecimentos acerca da 

gastronomia, através dos cursos de extensão e 

prossionalizastes que podem ser ofertados na 

instituição, com a possibilidade de apreciação da 

gastronomia local no Bistrô Rose 1918 localizado junto 

ao complexo, proporcionando também a experiência 

e de uma horta urbana aberta a  comunidade em 

geral.

Ÿ  A Horta urbana poderá ser acessada pelo 
publico em geral, onde terão a experiência de 
plantação cultivo e colheita, alem de servir de apoio 
tanto para o Bistrô quanto para os cursos.

Tema

Ÿ  A Loja é onde o publico em geral poderá 
encontrar os ingredientes escolhidos na biblioteca 
para compra, entre outros produtos oferecidos 
pelas industrias da região, principalmente da 
cidade de Cruzeiro do Sul. 

Ÿ  O  Gast ro 1918 ,  contará com curso de 
gastronomia prossionalizante completo, curso para 
baristas, garçons e atendentes, e eventuais cursos 
de pequenos módulos. 

Ÿ  A Biblioteca Gastronômica implantada no 
interior da edicação histórica, ira oferecer variada 
gama de livros, periódicos e artigos, relacionados ao 
mundo culinário, juntamente com um espaço de 
experimentação chamado de Sala das Especiarias, 
aonde o visitante poderá ter contato com diferentes 
temperos e ingredientes, podendo inclusive criar sua 
própria mistura. 

Servicos disponiveis

O centro gastronômico será implantado 

próximo à entrada de Cruzeiro do Sul, no bairro Centro, 

na esquina das ruas Visconde do Rio Branco e Vinte 

Oito de Setembro. O lote possui uma área de 1.134m², e 

uma edicação existente (de interesse histórico 

municipal) com aproximadamente 360m², que será 

incorporada na estrutura a ser projetada abrigando a 

biblioteca gastronômica.

A GASTRONOMIA 

� Segundo Leal (1998) a palavra Gastronomia 

tem como signicado direto o estudo das leis do 

estômago, porem atualmente ela recebe um 

diversicado leque de sentidos, sendo referida como 

a arte de preparar iguarias, tornando-as mais 

digestivas, obtendo assim uma experiência ainda 

mais prazerosa. 

A cultura gastronômica afeta os diversos 

sentidos do ser humano, viajando entre visão, olfato, 

tato, e paladar, o transportando a diferentes, 

sabores, culturas, etnia, experiências. A culinária está 

diretamente ligada a cultura de um local, onde o 

alimento revela a identidade de um povo, assim 

como a identidade do povo se molda a partir deste. 

�

Ÿ  O  Gastro 1918 ,  contará com curso de 
gastronomia prossionalizante completo, curso 
para baristas, garçons e atendentes, e eventuais 
cursos de pequenos módulos. 

 A arte de cozinhar não se abrevia mais apenas 

como uma mistura de ingredientes, a combinação 

de diferentes elementos, com procedências 

distintas, mesmo que comuns aos primeiros olhares, 

ao serem corretamente arranjados podem resultar 

em sabores originais, singulares, este é o nascimento 

da Gastronomia.

Ÿ  A Biblioteca Gastronômica implantada no 
interior da edicação histórica, ira oferecer 
variada gama de livros, periódicos e artigos, 
relacionados ao mundo culinário, juntamente 
com um espaço de experimentação chamado 
de Sala das Especiarias, aonde o visitante poderá 
ter  contato com di ferentes  temperos  e 
ingredientes, podendo inclusive criar sua própria 
mistura. 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS 

Ÿ  A Loja é onde o publico em geral poderá 
encontrar os ingredientes escolhidos na biblioteca 
para compra, entre outros produtos oferecidos 
pelas industrias da região, principalmente da 
cidade de Cruzeiro do Sul. 

 Atualmente a Gastronomia tem recebido mais 

atenção, a criação de espaços destinados a 

exper imentação,  e  conv ivênc ia ,  cent ros 

gastronômicos tem crescido e atraído cada vez mais 

o consumidor, por vender não apenas um prato de 

alimento mais sim toda uma gama de sentidos 

diferenciados, história, momentos e prazeres. 

Ÿ  O Bistrô Rose terá funcionamento como 
cozinha experimental, servido de estágio para os 
próprios alunos dos cursos oferecidos pelo centro, 
a p r e s e n t a n d o  g a s t r o n o m i a  v a r i a d a  e 
possivelmente noites temática especiais. 

Ÿ  A Horta urbana poderá ser acessada pelo 
publico em geral, onde terão a experiência de 
plantação cultivo e colheita, alem de servir de 
apoio tanto para o Bistrô quanto para os cursos.

IMPLANTAÇÃO
Escala: 1/250
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Fonte: autora,2019 Fonte: Pinterest acesso em, março 2020

 Sem muitos limitantes legais quanto a recuos e 
afastamentos, buscou-se os alinhamentos possíveis de 
acordo com as edicações dos lotes adjacentes.  
 Aproveitando o leve desnível nos fundos do lote na 
Rua Vinte Oito de Setembro, foi criado o acesso para um 
estacionamento no subsolo, também aproveitado para 
abrigar parte do núcleo de apoio e infra-estrutura.
 Ao fundo do lote atrás da pré-existência foi o local 
encolhido para a implantação da horta urbana, garantido 
assim a ela dois acessos tanto pela escadaria na lateral da 
casa, quanto pelo acesso principal do lote.
 A horta ira contar com 6 canteiros altos para plantio 
de horti-frutis, e temperos, e canteiros laterais para o 
plantio de arvores frutíferas e plantas de maior porte. 

 Com base em analises no contexto de inserção do 
lote, observou-se algumas diretrizes importantes a seguir 
para a implantação a ser construída no lote.

Com base nas diretrizes estabelecidas, foi implantada uma 
barra na esquina do lote, seguindo os alinhamentos das 
edicações lindeiras em mantendo um pátio central que 
respeita a largura total da edicação pré-existente. 
 Esta barra abriga o Bistro rose´1918, e todas as suas 
necessidades.   
 O pátio central abriga uma área de lazer e o 
núcleo de circulação vertical.

 Gerando assim juntamente com a edicação pré 
existente uma estrutura formal em U.

 Para gerar a ligação entre a barra superior e a 
pré-exisencia, foi criada uma barra de conexão mais 
baixa alinhada a elementos da fachada da edicação 
histórica, criando uma espécie de grande hall aberto,  
no pavimento inferior .

 Seguindo os alinhamentos do lote e da 
edicação pr-e existente, foi criado o pavimento 
superior em forma de L, com frente para a Rua 
Visconde do Rio Branco, colada no alinhamento do 
lote, e recuada da calçada lateral da Rua Vinte Oito 
de Setembro a 100cm  da esquina. 
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- Circulação

-Educacional

-Administrativo, Loja, e Biblioteca

-Bistrô
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 Em conseqüência a estrutura formal,foi criado 
uma espécie de hall de entrara coberto, gerando um 
acesso de pedestres ao núcleo de circulação vertical, 
pátio central, bistrô, núcleo administrativo e horta 
urbana. 
 Existe ainda o acesso pela escadaria lateral da 
pré-existência, que leva até a horta urbana e segundo 
pavimento do casarão, onde cam a biblioteca 
gastronômica e parte do núcleo administrativo, e a 
ligação entre as duas edicações. 
 A loja localizada no térreo da pré-existência tem 
acesso individual. 
 E aos fundos do lote temos o acesso ao subsolo 
onde se localiza o estacionamento e núcleo de apoio e 
infra-estrutura.
    

- Acesso veículos 

- Acesso pedestres 

Fonte: autora,2019

RUA
 VIN

TE O
ITO

 D
E SETEM

BRO
 

RUA V
ISC

O
NDE 

DO
 R

IO
 B

RANC
O

 A construção nova abriga em seu interior no subsolo 
o estacionamento e parte do apoio e infra-estrutura, no 
térreo o Bistrô, espaço de lazer e Horta urbana,  o 
pavimento superior contempla de salas de aula praticas, 
teóricas, sanitários e uma circulação com espaço 
reservado a integração e utilização variada dos alunos. 
 A pré existência consta com a loja e parte do setor 
administrativo em seu térreo, e no pavimento superior a 
Biblioteca gastronômica e parte no setor de infra-estrutura, 
estes que podem se acessados tanto pela conexão com  a 
nova edicação quanto pela escadaria lateral da pré 
existência
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