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PROGRAMA

O programa é distribuído na edi�cação histórica de 
modo a permitir que os usuários tenham acesso à 
fachada principal em todos os pavimentos, enquanto 
as áreas técnicas e administrativas são voltadas para o 
pátio existente, permitindo iluminação natural e venti-
lação.
O pavimento térreo é livre, com a previsão de ocupa-
ção pela Associação de Doceiras e Espaço para a Agri-
cultura Familiar de Pelotas, pois é o local que tem maior 
visibilidade para os associados. Além disso, o foyer de 
entrada pode ser utilizado para exposições temporá-
rias que porventura sejam de interesse da administra-
ção.
No mezanino está implantado o café e o espaço para 
eventos, enquanto no pavimento superior estão o 
Memorial do Sal ao Açúcar, que tem a área livre e o 
Espaço Degustação.
A Mansarda tem a planta livre, para ser utilizada como 
espaço de convivência e/ou exposições rotativas, além 
de permitir acesso à cúpula.
O volume anexo é dividido. As áreas técnicas e de 
apoio são alocadas no centro da edi�cação, para facili-
tar o abastecimento das áreas de produção enquanto 
estas são implantadas nas extremidades, para permitir 
o uso independente de cada uma delas.
Assim, um recorte na laje é criado tanto para garantir a 
iluminação natural do centro da edi�cação, como para 
direcionar os �uxos de entrada e saída das áreas de 
produção.

O terraço é acessível para o público, para poder usu-
fruir de vista privilegiada da Praça Sete de Julho, uma 
visão aproximada da complexa cobertura da edi�cação 
histórica e parte dos bens tombados, situados no 
entorno imediato ao Centro de Gastronomia.

TÉRREO (+0.15) MEZANINO (+3.24)

2 PAVIMENTO (+6.48) MANSARDA (+9.72)

SERVIÇOS/ APOIO
PRODUÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL

ÁREA COMUM

1. FOYER - RECEPÇÃO
2. CONFEITARIA/PADARIA
3. SALA DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE
4. ÁREA DE CONVIVÊNCIA/ ARQUIBANCADA
5. SOMMELIER

1. ESPAÇO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
2. FOYER/RECEPÇÃO
3. NÚCLEO DE SANITÁRIOS
4. ESPAÇO PARA EVENTROS
5. COZINHA SHOW
6. MEMORIAL DO SAL AO AÇUCAR
7. EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
8. SOMMELIER
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