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  O sistema construtivo escolhido foi o concreto armado 
moldado com tábuas horizontais de madeira reutilizada, 
pensando numa solução com pouca manutenção, durável, 
natural e aconchegante.
    Com um gabarito que se relaciona pacificamente com o 
seu entorno, o edifício proposto possui uma fachada 
monolítica e envelopada em policarbonato estrutural 
alveolar translúcido. A sua escolha foi por ser um material 
forte, resistente, seguro, leve, flexível, com pouca 
manutenção, de fácil assepsia e instalação. A sua 
translucidez permite a passagem de luz, mas de forma 
irregulairregular, e parte dela se dispersa e não permite que 
enxerguemos com total nitidez através dele. 
  Especificamos em ambas as fachadas o policarbonato e 
para as janelas basculantes, caixilhos padronizados de 
madeira pinus reflorestada que é facilmente encontrada na 
região. A considerável precipitação das chuvas na cidade 
tornou viável o reaproveitamento da água pluvial que terá o 
seu reuso destinado para a limpeza do edifício, irrigação e 
sanitários, reduzindo o uso de água originada da estação 
de tratamento.  de tratamento.  
  Seguindo o mesmo raciocínio utilizamos telhas 
termoacústicas, claraboias, paisagismo, iluminação e 
ventilação natural. Tudo isso pensando no conforto 
ambiental do prédio, na agilidade da construção, redução 
do desperdício, sustentabilidade e preservação ambiental.
Todas as salas destinadas à produção gastronômica terão 
paredes em policarbonato alveolar translúcido e em 
concreto aparente, bancadas em inox e piso em concreto 
feito in loco além de, uma iluminação apropriada para cada 

  Em Pelotas, o verão é morno e abafado; o inverno é 
ameno e de ventos fortes. Durante o ano todo, o tempo é 
com precipitação e de céu parcialmente encoberto. Tais 
características climáticas foram importantes para a escolha 
do policarbonato estrutural alveolar como material 
predominante. Soma-se às suas atribuições a resistência a 
temperaturas extremas, de frio e calor, por possuir câmaras 
dede ar internas permitindo a passagem de menos calor e frio, 
conservando uma temperatura agradável interna e, 
consequentemente menos uso de energia elétrica e de 
ar-condicionado. Ou seja, ele permite a passagem de luz 
para o interno de forma agradável, confortável e usufruindo 
dos benefícios do sol.
  Em contato direto com o fogo, é um material que não 
espalha e não é tóxico.
   A sua aplicação na fachada cria a noite, um efeito 
lanterna para o espaço público e, durante o dia, as sombras 
e os volumes do entorno são projetados nela, trazendo o 
movimento lúdico da luz para o espaço interno. 
    Em suma, o edifício do Centro de Gastronomia 
simboliza responsabilidade social, valores de 
sustentabilidade, de convívio, de cultura com espaços 
catalisadores de conhecimentos, ideias e cidadania. A 
arquitetura se torna o instrumento ideal para contribuir com 
a construção desse resultado.
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c.

a. soleira rampada
b. grelha 
c. porta camarão em policarbonato
d. painel fixo em policarbonato
e. painel de policarbonato com e. painel de policarbonato com 
janelas basculantes de vidro e tela 
mosquiteiro em caixilho de madeira 
pinus
f. clarabóia
g. ventilação permanente com tela 
mosquiteiro
h. forro de gesso estruturadoh. forro de gesso estruturado
i. terra + manta geotêxtil + argila 
expandida
j. guarda-corpo de vidro
k. laje de concreto
l. viga
m. rufo
n. cobertura metálican. cobertura metálica
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