
 
 

TEXTO RESUMO DA PROPOSTA – ICONICIDADES - CENTRO DE GASTRONOMIA DE PELOTAS 
 
A Proposta para o novo Centro de Gastronomia de Pelotas, consiste em novo edifício de 
estrutura mista de concreto e vigas metálicas, com 1200m2 (4 pavimentos e cobertura) anexo 
à antiga sede do Banco do Brasil, em terreno localizado em área de envoltória de bens 
tombados. 
O novo edifício foi proposto como elemento integrado à malha urbana através da simplicidade 
e pureza da sua volumetria que dialoga de maneira harmoniosa com os edifícios lindeiros e 
com a cidade.  
A relação com o entorno se dá também através da transparência da edificação, através da 
utilização de materiais que proporcionam permeabilidade visual e transparência conectando 
interior e exterior. 
A fluidez espacial e visual do térreo colabora na integração dos volumes, uma vez que este 
pavimento foi concebido como extensão da rua. A circulação pública defronte à edificação se 
alarga no nível da calçada proporcionando o convite para a entrada do transeunte aos edifícios 
do Centro Gastronômico e ao edifício histórico. Tal acesso se dá a partir de rampado acessível 
com inclinação inferior a 5% que conecta a rua com o térreo elevado da nova edificação 
alinhando-se ao nível interno do pavimento térreo da edificação histórica vizinha. Neste 
saguão, se localizam os acessos independentes para os dois edifícios. 
Para atender o programa estabelecido foi estratégia criar o pavimento subsolo. A viabilidade 
de tal ação se deu devido às aberturas generosas voltadas para as áreas de iluminação e 
ventilação naturais na frente e no fundo do lote. 
O subsolo também contribui para a ampliação visual do espaço do pavimento térreo 
convidando o visitante a promenade pelo edifício.  
A área de atendimento se divide entre térreo e subsolo, que abriga também a área de 
convivência, permitindo aos usuários estarem em local aberto ao público, mas que, por estar 
num nível diverso ao da rua, garante maior acolhimento e comodidade para o uso proposto. 
As circulações horizontais e verticais foram otimizadas, resultando em circulações precisas e 
reduzidas formada basicamente por corredor que interliga os sanitários, elevadores, caixa de 
escada enclausurada, saída de rota de fuga e de serviço. No último pavimento, tal circulação 
ganha iluminação zenital através de claraboia de vidro. 
O acesso às áreas técnicas na cobertura se dá através de volume disposto à 9,36m de distância 
da frente do lote, conforme ART. 18 da lei nº 6.624 de 30/04/2018 da revisão do Código de 
Obras de Pelotas. 
As salas do Centro de Gastronomia, dispostas no primeiro e segundo pavimento junto a face 
norte possuem como proteção à insolação, painéis de muxarabi metálico instalados com 
afastamento de 50cm das janelas da nova edificação. Tal elemento proporciona proteção solar 
para os ambientes internos. 
O muxarabi instalado nas fachadas criam unidade ao conjunto e reforça a ideia de um 
monólito suspenso que paira sobre a fluidez dos pavimentos inferiores. 
O afastamento proposto entre os edifícios permite a ventilação e iluminação natural entre os 
volumes 
A sustentabilidade na vida útil do edifício se dá através da adoção de sistemas de instalações 
inteligentes como armazenamento de águas pluviais para reuso, utilização de temporizadores 
nas torneiras e válvulas com controle de volume nos vasos sanitários, sistema fotovoltáico na 
cobertura e implantação de sensores de iliuminação. As instalações são otimizadas pelos 
shafts propostos em pontos estratégicos da nova edificação. 


