
Ao configurar um anexo da antiga sede do Banco do Brasil de Pelotas, o projeto para o Centro 
de Gastronomia assume necessariamente o caráter de um restauro, mesmo que o foco do 
concurso não seja a edificação existente. Entendido pela vertente crítico-conservativa da 
preservação como o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, o restauro 
consiste, em sua primeira fase, em uma aproximação aos valores atribuídos ao bem que 
embasará as soluções adotadas. 

Dessa forma, o ponto de conexão entre as duas edificações foi sugerido pela planta do antigo 
banco — um corredor lindeiro ao vazio de iluminação permitiu a criação de um esquema de 
circulação bastante claro e minimamente invasivo, mantendo intocados elementos-chave de 
sua arquitetura. A circulação vertical, a fim de evitar obras excessivamente invasivas, foi 
solucionada no anexo. Não obstante, para permitir eventual autonomia de funcionamento do 
banco, foram nele previstos um conjunto de sanitários e um segundo elevador a ser instalado 
no vazio de iluminação que será coberto por uma estrutura leve e transparente e não visível 
da rua. 

Este elemento, típico de edifícios ecléticos, também sugeriu a solução de iluminação e 
ventilação do anexo. Um átrio de igual largura e com a altura total da edificação concentra as 
circulações, além de permitir, a comunicação acessível entre os níveis distintos requeridos 
pelos pés-direitos. Esta generosidade de ocupação dos pavimentos-tipo se torna possível pela 
introdução de um nível rebaixado. Esta estratégia permite a criação de uma arquibancada que 
convida os transeuntes a desfrutar de um espaço público singular, tal como possibilita sua 
integração à Sala Sommelier e a realização de aulas abertas.  

O térreo, por contar com maior circulação, contém os espaços para doceiras e agricultura 
familiar integrados ao grande saguão do banco, além de um laboratório de gastronomia como 
vitrine do novo edifício à cidade. O nível do mezanino traz parte da administração do banco, 
que é completada no pavimento imediatamente acima. O segundo laboratório e a 
administração do anexo completam este pavimento. As salas multiuso completam o segundo 
pavimento da edificação histórica, juntamente com a Cozinha Show, sendo diretamente 
acessada pela escadaria original. No anexo há a previsão do terceiro laboratório (confeitaria), 
do Coworking Gastronômico e da sala Serviço de Restaurante. 

A conjugação do Memorial ‘do sal ao açúcar’ ao café e espaço para eventos possibilitou sua 
integração com o terraço. Este espaço proporcionará aos turistas uma nova perspectiva do 
centro histórico de Pelotas, oferecendo vistas do centro histórico. Este nível também traz um 
espaço dedicado ao maquinário necessário para o funcionamento das cozinhas, além de uma 
horta gastronômica visível ao público. 

A fachada do anexo foi desenhada para ter interesse próprio, como contribuição de 
arquitetura contemporânea, mas ser discreta em seu conjunto, não apenas com o antigo 
banco, mas com toda a fachada urbana de interesse histórico do quarteirão.  

Mais que apenas um anexo para o antigo Banco do Brasil de Pelotas, o novo Centro 
Gastronômico contribuirá para sua leitura como monumento histórico ao qualificar seu 
entorno e atualizá-lo harmoniosamente aos seus atributos valorados. A aproximação do bem 
tombado através de um método que rigorosamente reconhece sua duplicidade artística e 
histórica proporcionou subsídios projetuais objetivos que colaboraram para produção de uma 
proposta sensível que reconhece, como diz a Carta de Veneza, a responsabilidade de 
transmitir, na plenitude de sua autenticidade, as mensagens espirituais do passado. 


