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.01 Núcleo Sanitários

.02 Elevadores

.03 Escadas de emergência 

.04 Praça - Área de convivência coworking

.05 Coworking Gastronômico

.06 Depósito cozinha (Secos e Molhados)

.07 Atendimentos e áreas adiministrativas /apoio

.08 Depósito de Lixo

.09 Circulção

.10 Shaft Exaustão

.11 Núcleo Sanitários

.12 Elevadores

.13 Escadas de emergência 

.14 Circulação

.15 Sala Sommelier

.16 Sala Serviço de Restaurante

.17 Depósito cozinha (Secos e Molhados)

.18 Lab. de Gastronomia | Padaria/Confeitaria

.19 Depósito de Lixo

.20 Shaft Exaustão

MR

Pav. Térreo

1:200 | Nível : +0,45 

Pav. Terceiro

1:200 | Nível  +6,66

Pav. Mezanino | Segundo

1:200  |  Nível : +3,64

Pav.  Mansarda  | Técnico

1:200 | Nível +11,13

Elevação Frontal

1:200

.31 Área Técnica Hidráulica

.32 Elevadores

.33 Escadas de emergência 

.34 Circulação

.35 Área Técnica Exaustão  |  Máquinarios

.36 Shaft Exaustão

.21 Núcleo Sanitários

.22 Elevadores

.23 Escadas de emergência 

.24 Circulação

.25 Lab. de Gastronomia Cozinhas de Produção

.26 Depósito cozinha (Secos e Molhados)

.27 Depósito cozinha (Secos e Molhados)

.28 Lab. de Gastronomia | Cozinhas de Produção

.29 Lixo

.30 Shaft Exaustão
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Memorial do sal ao açúcar

Áreas administrativas de apoio

Espaço para  Associação de Doceiras de Pelotas

Núcleo Sanitários

Áreas administrativas de apoio

Núcleo Sanitários

Sala Multiuso

Espaço Degustação / Cozinha Show

Café e espaço para eventos

Espaço para Agricultura Familiar

Núcleo Sanitários
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Em reforço à metáfora da continuidade histórica 

e espacial,  passarelas  suspensas conectam e 

estabelecem a comunicação do corpo de concreto 

adossado à antiga sede ao edifício novo, onde 

concentrar-se-ão os usos educacionais. No contato 

com o solo, histórica aporia da arquitetura brasileira, 

procura-se o bem receber da cidade com um abraço 

de adequação e domesticação de sua escala pelo 

edifício, onde o pedestre converte-se em conviva e 

desfruta dos espaços de coworking voltados para uma 

pequena praça. Criada como mediação entre as esferas 

privada e pública será o espaço desde onde os eventos 

e celebrações alcançam o público.

A cidade-casa ganha, afinal, uma máquina, um 

equipamento-cozinha, idealizado para responder às 

necessidades técnicas, logísticas e didáticas de uma 

escola de gastronomia que, enquanto edifício, procura 

conciliar as diferentes escalas do espaço e tenta 

concertar os diferentes graus de sofisticação da técnica 

no âmbito prático ou simbólico: da fixação e do domínio 

do fogo -- origem mítica da arquitetura e da gastronomia 

--, ao seu emprego nas mais diversas atividades, seja a 

iluminação que lança sobre a cidade, seja a fundição do 

aço do qual constrói-se, seja o preparo dos alimentos 

para o qual destina-se.

+11,50


