
PROPOSTA 

 

A proposta do projeto de arquitetura para o Centro de Gastronomia no município de Pelotas 
parte do entendimento de que a edificação da antiga sede do Banco do Brasil, tombada pelo 
IPHAN, em 2018, é protagonista para a cidade. Não só pelo caráter histórico do edifício, mas 
também pela morfologia urbana, pois está situado em um contexto com bens tombados. 
Por essa razão, o projeto propõe que o anexo a ser construído permita uma leitura completa 
da edificação tombada, a partir de um recuo no encontro com o volume vizinho, assim como 
acontece na fachada voltada para a Praça General Osório. Este é o primeiro gesto, que “solta” 
o prédio tombado dos seus vizinhos, garantindo maior imponência. 
 

VOLUMETRIA 

 

O anexo tem a cota limitada pela cornija da antiga Sede do Banco do Brasil, sendo, portanto, 
uma continuidade desta, permitindo a leitura do observador a partir da Rua Quinze de 
Novembro de que trata-se de um complexo. 
A materialidade é consequência da transição entre o antigo e o contemporâneo. O bloco de 
circulação vertical, sem aberturas voltadas para a Rua Quinze de Novembro, é construído em 
concreto armado aparente, pois marca a intervenção e permite a leitura da fachada como um 
elemento de transição. A laje em mesmo nível, recuada do plano de fachada faz a transição 
para o anexo que concentra as áreas de produção. 
A parte produtiva Centro de Gastronomia propriamente dito mantém a cota de platibanda 
máxima permitida por lei e tem as aberturas em modulação vertical, interpretada a partir da 
fachada da edificação histórica.   
 

PROGRAMA 

 

O programa é distribuído na edificação 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 
ventilação. 
O pavimento térreo é livre, com a previsão de ocupação pela Associação de Doceiras e Espaço 
para a Agricultura 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 temporárias que 
porventura sejam de interesse da administração. 
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 edificação, 
para facilitar 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 
edificação, como para direcionar os fluxos de entrada e saída das áreas de produção. 
 

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


