
  Localizada na região Sul do Brasil, no sul do estado do Rio Grande 
do Sul, Pelotas é uma cidade que se destaca pela arquitetura histórica, 
pelos patrimônios tombados, pelas paisagens naturais e urbanas 
preservadas. Somam- se a esses bens a sua rica cultura, gastronomia 
e o seu empreendedorismo. 
    Sua história é contada por tradições como a prática do charque e os 
doces que desempenharam um papel peculiar na composição da 
sociedade regional, sendo um elemento cultural que amarra a 
diversidade de grupos étnicos e sociais que a compõe. 
    Fomentar o potencial criativo, inovador e atrair novos negócios para 
a cidade impulsionou a valorização de seus tesouros arquitetônicos e 
monumentos como a revitalização do Antigo Prédio do Banco do Brasil 
e a elaboração de um projeto para o novo Centro de Gastronomia. Tais 
iniciativas terão um papel transformador no comportamento e na 
identificação da população com o seu território.
    O terreno proposto para a elaboração do projeto faz limite com o 
antigo prédio do Banco do Brasil. Sua construção realizou- se entre os 
anos de 1926 a 1928 e a sua inspiração foi na arte ecletismo 
historicista. Ambos, estão inseridos no centro histórico próximos às 
praças Coronel Pedro Osório e Sete de Julho e, rodeados de outras 

VISTA PRAÇA SETE DE JULHO

  No pavimento inferior concentramos o uso administrativo/ apoio, as 
salas Sommelier e os Serviços de Restaurante. O seu acesso se dá 
por elevadores e pela Rua XV de Novembro através de uma escada 
com função de arquibancada que dará lugar às várias atividades como 
aulas, cinema ao ar livre, roda de leituras, estudos, debates, 
exposições de artistas da região e dentre outras. 
    O pavimento térreo possui uma conotação de praça ao utilizar a 
pedra portuguesa no piso e se abre fluidamente para a rua com portas 
camarão revestidas em policarbonato translúcido que permite 
diferentes configurações dependendo da necessidade do espaço. A 
arquibancada torna- se um convite para experienciar o Centro de 
Gastronomia. Acomoda-se o laboratório destinado à Padaria e 
Confeitaria que se comunica com um pátio externo equipado com uma 
mesamesa que pode ser usada para o convívio e para o resgate do costume 
original de secagem da massa dos doces finos e coloniais. Completa- 
se esse programa de necessidades com o balcão de informação, os 
sanitários, as áreas de serviço, os acessos aos elevadores e escada. 
Neste nível ele se comunica com a Antiga Sede do Banco do Brasil.
  Pensando num funcionamento eficaz criamos um núcleo de 
serviços que contempla ambientes como o armazenamento de lixo, de 
gás, DML, depósitos em geral, áreas de pré-lavagem de alimentos, 
elevador de serviço e sanitários que se repetem em todos os andares 
respectivamente e, são independentes da entrada principal.

sendo muitas tombadas pelo patrimônio histórico do município e do 
Estado.
    Conscientes disso, buscamos concebê-lo com uma identidade 
arquitetônica expressiva, pura, contemporânea e monolítica que 
acolhesse o prédio do Banco do Brasil e às demais edificações de seu 
entorno de forma fluída, passiva e orgânica como se pertencesse 
sempre ao espaço.
    O terreno a ser trabalhado para o futuro Centro Gastronômico é 
contíguo à antiga sede do Banco do Brasil com a fachada principal 
voltada para a Rua XV de Novembro.
    O seu plano de necessidades contempla a criação de ambientes 
equipados para as atividades de produção gastronômica, ensino e 
treinamento que, em conjunto com as de atendimento ao público, que 
estarão locadas no antigo prédio existente, representarão esse futuro 
empreendimento.
    Sabendo dos objetivos propostos para este projeto traçamos as 
principais diretrizes como funcionalidade, versatilidade dos espaços, 
setorização de usos e respeito à edificação tombada. 
Naturalmente, a arquitetura traz o resgate e a preservação da memória 
local, potencializa o turismo gastronômico estimulando uma economia 
criativa e favorável.
    Para melhor acomodar o plano de necessidades criamos um 
subsolo e mais três pavimentos. 
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LEGENDA

01. MERCADO CENTRAL DE PELOTAS
02. PRAÇA PEDRO CORONEL OSÓRIO
03. GRANDE HOTEL DE PELOTAS
04. PAÇO MUNICIPAL 
05. ANTIGA SEDE DO BANCO DO BRASIL
06.06. ANEXO - CENTRO DE GASTRONOMIA

croqui perfil do quarteirão

forma inicial programa forma final


