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TÉRREO

DEMOLIÇÕES

1. acesso centro cultural
2. acesso estacionamento
3. acesso serviço
4. elevador
5. escada enclausurada
6. carga / descarga exposições
7. loja
8. carga / descarga pátio
9. pátio público
10. bicicletário
11. portaria
12. arquibancada
13. gerador / transformador
14. central de gás
15. central de medidores
16. reservatórios
17. rampa veículos
18. elevador carga
19. depósito pátio

1. poucas árvores menores são
removidas para dar espaço para a
passarela e ajuste de topografia;
2. as lajes em rampa do 9º, 10º, 13º e
15º são demolidas para aumentar o pé
direito dos espaços mais nobres e criar
uma sensação espacial mais agradável
aos usuários;
3. as lajes circulares no interior da
rampa de veículos são demolidas na
porção do programa de centro cultural,
visando a aumentar a amplitude visual
entre o espaço interior e exterior;
4. o telhado provisório do último
pavimento é removido para permitir o
fechamento do percurso no terraço;

REFORÇO
5. embora a demolição das
lajes acarrete na diminuição do
carregamento da estrutura, a ausência
destes elementos tende a causar
instabilidade no conjunto;

REFORÇO ESTRUTURAL NOS ELEMENTOS EXISTENTES
intervenções

02 - 06 PAVIMENTO
4

5
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5

4

3

1. escadas rolantes
2. rampa veículos
3. estacionamento
4. elevador
5. escada enclausurada
6. elevador de carga

3

3

6. para combater os novos esforços
laterais, os pórticos centrais de
concreto armado são reforçados com
encamisamento em aço galvanizado
com pintura eletrostática cor
branco, seguindo a materialidade da
intervenção e enfatizando o ritmo dos
pórticos originais;

3
3

6

7. a demarcação destes pórticos
através do encamisamento proporciona
a conciliação entre concreto e aço,
facilitando instalação da fachada
ventilada que virá a proteger a fachada
leste da incidência solar direta;
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CENTRO CULTURAL GIGANTE
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REFORÇO ESTRUTURAL EXTERIOR E ADAPTAÇÃO DO TERRENO
intervenções

07 PAVIMENTO
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1. escadas rolantes
2. rampa veículos
3. estacionamento
4. elevador
5. escada enclausurada
6. elevador de carga
7. depósito pátio elevado
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12. a passarela é construída em
estrutura metálica, primeiramente
apoiada por pilares centrais e após
apoiada no andaime lateral do centro
cultural;

1. acesso centro cultural
2. hall
3. bilheteria
4. elevador
5. escada enclausurada
6. passarela
7. elevador panorâmico
8. rampa peatonal
9. pátio elevado
10. elevador de carga
11. café
12. sanitários
13. livraria
14. depósito exposições

0

5

11. para acomodar a estrutura nova e
mehorar a integração entre o jardim
do solar e o pátio comercial do centro
cultural, é proposta uma adaptação
da topografia original, construindo
um patamar com escadarias, travados
com um muro de arrimo, similar ao
muro existente ao redor da rampa de
veículos;

CONEXÃO E COROAMENTO

08 PAVIMENTO
4

PÁTIO PÚBLICO

10. a estrutura metálica é pensada
para que seja utilizada como
mecanismo de comunicação visual
divulgação de eventos do centro
cultural;

1

5

8. além do reforço na estrutura
existente, o travamento lateral do
conjunto é garantido pela construção
de uma estrutura metálica externa,
que cria uma espécie de andaime na
fachada;
9. o andaime é construído em aço
galvanizado com perfis I, com pintura
eletrostática cor branca, seguindo
a proposta de materialidade da
intervenção;

3

6

CONSTRUÇÕES

13. a passarela começa afastada do
muro e acesso ao solar, visando a se
manter como um elemento de plano de
fundo no jardim. ela serpenteia entre
a vegetação e se conecta ao centro
cultural no oitavo pavimento e segue
sua descida até o térreo;
14. seu percurso apresenta inclinação
suave na porção do jardim e é equipada
com escadas rolantes para permitir a
descida até o térreo;

15

15. a construção da rampa metálica na
cobertura proporciona o coroamento
do edifício e fecha o percurso de
rampas, ligando o trajeto da rampa
helicoidal ao terraço público;

PÁTIO ELEVADO
A inclinação de 3% da rampa linear é mantida em quase
todo o conjunto. O mobiliário do centro cultural é desenvolvido especialmente para adaptar esta característica
aos usuários, com a construção de bancos e expositores
modulares suportados por uma base em concreto da
mesma inclinação da rampa, seguidos por um volume
puro e nivelado em chapa metálica cor branca.

