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INTRODUÇÃO

Esse Trabalho Final de Graduação (TFG) surge de reflexões ocorridas durante
minha pesquisa de iniciação científica, realizada entre Setembro de 2016 e
Agosto de 2017, sob orientação do prof. dr. Guilherme Wisnik, intitulada “Nãolugares em São Paulo: sua criação em parcerias público-privadas na cidade”.
Tal pesquisa incluiu um estudo dos espaços livres públicos na região da
Vila Olímpia e Brooklin e o reconhecimento de seu grande potencial. Algumas
referências bibliográficas percorridas durante o desenvolvimento da Iniciação
Científica foram fundamentais para o presente trabalho. São elas: Parceiros
da exclusão: duas histórias da construção de uma “nova cidade” em São Paulo:
Faria Lima e Água Espraiada (Mariana Fix, 2001), São Paulo Cidade Global:
Fundamentos financeiros de uma miragem (Mariana Fix, 2007), e Urbanalización:
paisajes comunes, lugares globales (Francesc Muñoz, 2008), além de minhas
próprias observações sobre a região e seus usuários.
Tomando como terreno o “baixio” do Viaduto República da Armênia e
da Ponte Engenheiro Ari Torres (a ligação entre a marginal do Rio Pinheiros e
a Avenida dos Bandeirantes), o projeto do TFG enxerga seu caráter inóspito,
sua grande área livre e o intenso fluxo de pedestres na região como potenciais
para a intervenção. Apoiado nesses potenciais, procura prover um desenho
mais acolhedor e permitir, através de novos ambientes, que seus usuários
desenvolvam atividades diversas, criando também um acesso à ciclovia do Rio
Pinheiros por uma conexão elevada e apoiada na Ponte Eng. Ari Torres.
Foram referências relevantes para entender o terreno do “baixio” de
viadutos do ponto de vista do projeto: Condensadores Urbanos: Baixios do
Viaduto do café - academia Cora Garrido (Igor Guatelli, 2008), e os projetos
vencedores do concurso Projetos de baixios de viadutos, promovido pelo Portal
Vitruvius em 2014¹.
O desenvolvimento do trabalho se deu em uma série de ciclos que
envolveram visitas ao terreno e entorno, estudo de referências, desenhos de
projeto (incorporados ou não ao projeto final), leituras bibliográficas e pesquisas
sobre o terreno (assim como seu contexto urbano, o viaduto e a ponte).

Apesar de o processo do TFG não ter sido linear, esse caderno se divide
em 6 capítulos encadeados de forma a organizar a apresentação do trabalho. O
primeiro capítulo aborda questões teóricas necessárias para entendimento da
região, o segundo apresenta o terreno escolhido, o terceiro apresenta as leituras
do terreno que levam ao partido do projeto. No quarto capítulo são apresentadas
análises de referências relevantes e o quinto capítulo apresenta o projeto através
de um memorial e representações gráficas. No sexto capítulo o trabalho conclui
seu raciocínio com uma reflexão acerca dos aprendizados que foram possíveis
graças ao desenvolvimento do TFG, principal êxito dessa etapa de minha
formação como arquiteta e urbanista.

1. Disponível em https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/14.158/5046

nó: proposta de transposições e permanências no baixio da ponte engenheiro ari torres

introdução

5

1. ESPAÇOS LIVRES NA VILA OLÍMPIA E BROOKLIN

Diante do desafio de criar meu próprio exercício para o Trabalho Final de
Graduação, me propus a enfrentar questões que haviam me interessado durante
a realização de minha iniciação científica, desenvolvida entre 2016 e 2017. Assim,
no âmbito desse trabalho, minha pesquisa se apresenta como base conceitual
da qual extraio certas análises, a partir das quais pude formular o enunciado do
exercício do TFG.
A pesquisa foi intitulada “Não-lugares em São Paulo: sua criação
em parcerias público-privadas na cidade”, orientada pelo professor doutor
Guilherme Wisnik e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP) sob o número de processo 2016/09683-1. O objetivo
do estudo era analisar a região da Vila Olímpia e Brooklin, o chamado “novo
centro financeiro de São Paulo” (FIX, 2001), à luz do conceito de não-lugar nas
definições de Não-lugares: uma introdução à antropologia da supermodernidade
(1994), de Marc Augé.
Parte essencial da pesquisa foi o entendimento das características
físicas e das dinâmicas que se davam nos espaços livres da região. Dentre os
espaços analisados, as calçadas pública – especialmente aquelas que surgem
como consequência de um novo traçado viário – são o objeto central das
reflexões que me motivaram a realizar esse TFG.

Mais à direita, área de pesquisa de Iniciação Científica.
Ao lado, localização no município de São Paulo.
Foto aérea de São Paulo: Google Earth
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A região da marginal do Rio Pinheiros próxima à Vila Olímpia, Brooklin
e Granja Julieta caracterizava-se como bairros de casas e sobrados de classe
média e uso majoritariamente residencial na década de 1970, sofrendo desde
então uma série de alterações em seu desenho. Essas mudanças se deram
principalmente na segunda metade da década de 1990, em função de grandes
remodelações viárias para atender a fluxos automotivos dentro da lógica das
operações urbanas Faria Lima (iniciada em 1995) e Águas Espraiadas (iniciada
em 2001).
Operações Urbanas são instrumentos legais de transformação da
cidade que surgiram na década de 1990 e se constituem, basicamente, de
um meio de se financiar obras públicas com capital privado, vendendo ao
mercado imobiliário direito de construir e condições de uso e ocupação do
solo especiais, diferentes das previstas na lei de zoneamento vigente. Segundo
Fix, as Operações Urbanas acabaram sendo, na prática, remodelamentos por
terra arrasada de urbanidades consolidadas, devido à construção de grandes
complexos viários, em um processo em que o estado promove a transformação
urbana autorizando a interferência de iniciativas privadas no desenho da
cidade. Não à toa, esses instrumentos recebem às vezes nome de grandes
avenidas que são abertas ou expandidas, como as próprias Operações Urbanas
Faria Lima e Águas Espraiadas.
Em termos de investimentos infraestruturais, na Operação Urbana Faria
Lima, as obras realizadas foram a da ampliação da Av. Brig. Faria Lima (até as
avenidas Hélio Pelegrino, de um lado e Pedroso de Moraes do outro), construção
de um terminal intermodal de trem (da Companhia Paulista de Transporte
Metropolitano – CPTM), metrô e ônibus (a Estação e Terminal Pinheiros),
a reurbanização do Largo da Batata e urbanização de favelas. Segundo a
prefeitura, os valores obtidos com a venda de direito de construir na região
foram investidos na construção dos túneis Jornalista Fernando Vieira de Mello
e Max Feffer, no prolongamento da Avenida Hélio Pellegrino e na implantação
de avenida duplicada no eixo formado pela Rua Funchal – parte da ligação da Av.
Brig. Faria Lima com a Av. Eng. Luís Carlos Berrini - e Rua Haroldo Veloso, assim
como na reconversão urbana do Largo da Batata e do terminal de ônibus que lá
havia e na construção de habitações de interesse social .
Com exceção de duas das obras (urbanização de favelas e construção
de habitações de interesse social), todas as demais que a prefeitura cita são
voltadas para a circulação do trânsito motorizado a nível metropolitano e

regional. Elas respondem diretamente às demandas de aumento de capacidade
fluxo que o setor terciário da região já demonstrava antes mesmo da entrada em
massa das empresas multinacionais no Brasil, após o Plano Real (1994) e durante
o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002).
Porque a Operação Urbana acaba por gerar espaços para a circulação
automotiva, e não para a população, os lugares que cria são inóspitos ao
pedestre, desertificados e carentes de equipamentos próprios da escala
do transeunte. Ou seja, por que são voltadas ao atendimento dos fluxos do
transporte motorizado (e em especial o individual), desenham a cidade sob uma
lógica rodoviarista, na qual não há espaço para a valorização e bem estar dos
pedestres.
Uma alteração dos bairros tão impactante quanto as reformulações
do traçado viário foi a mudança do caráter residencial da região, que,
incentivada pelas leis de zoneamento e uso do solo colocadas em voga desde
1972, permitiram o estabelecimento de um grande centro terciário, abrigando
milhares de novos postos de trabalho.

2. Conforme consta no site da prefeitura, acessado pela última vez em 2 de fevereiro de 2017. Acessível
em: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/
faria_lima/index.php?p=19591

3. Conforme relatório publicado em 2017 e acessado em 18 de Junho de 2020. Acessível em: https://
www.jll.com.br/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/br-research-conheca-as-novasregioes-jll-office-faria-lima-sp-jll-pt.pdf
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Detalhe do mapa de zoneamento da lei de 1972

Detalhe do mapa de zoneamento da lei de 2004

Detalhe do mapa de zoneamento da lei de 2016

Legenda

Legenda

Legenda

Z1 - Exclusivamente Residencial de baixa
densidade
Z2 - Predominantemente Residencial de média
densidade
Z3 - Predominantemente Residencial de média
densidade
Z4 - Zona Mista de densidade média-alta
Z5 - Zona Mista de densidade alta
Z6 - Predominantemente Industrial
Z8 - Zona de Uso Especial

ZCPA - Zona de Centralidade Polar a
ZCPB - Zona de Centralidade Polar b
ZER1 - Zona Exclusivamente Residencial 1
ZM2 - Zona Mista de Média Densidade
ZM 3a - Zona mista de Alta densidade a
ZM 3b - Zona Mista de Alta Densidade b
EI 8 - Clube Esportivo Social
ZPI - Zona Predominantemente Industrial
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Legenda geral
ZC - Zona de Centralidade
ZCOR1 - Zona Corredor 1
ZCOR2 - Zona Corredor 2
ZCOR3 - Zona Corredor 3
ZM - Zona Mista
ZEIS1 - Zona Especial de Interesse Social 1
ZEIS2 - Zona Especial de Interesse Social 2
ZEU - Zona de Eixo de Estruturação Urbana
ZEUP - Zona de Eixo de Estruturação Urbana
Prevista
ZER1 - Zona Exclusivamente Residencial 1
AC 1 - Clubes e sportivos sociais
ZEPAM - Zona Especial de Proteção Ambiental

Área da pesquisa de Iniciação científica
Na lei de zoneamento de 1972 a região era atravessada
principalmente por zonas 1, 2 e 3, de uso exclusivamente
residencial, apresentando algumas manchas com
zoneamento 4, de uso misto que permitia comércio.
Já na lei de zoneamento de 2004, quase toda a área da
pesquisa se enquadra no zoneamento das Zonas Mistas
(categorias ZM-1, ZM-2, ZM-3a e ZM-3b), e na lei de
2016 passam a ser consolidadas grandes regiões com
incentivo aos usos não residenciais (nas ZC, Zonas de
Centralidade), previsão de adensamento construtivo e
demográfico (nas ZEU Zonas de Estruturação Urbana e
ZEUP, Zonas de Estruturação Urbana Prevista), além de
manter a forte presença da Zona Mista (ZM).
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Além dos empregos gerados na região, a consolidação das avenidas
como importantes eixos viários na cidade e a implantação de estações de trem
e terminais intermodais de transporte atraiu para os bairros uma enorme
população em trânsito e criou rotas de fluxo intenso de pedestres. Segundo
a John Lange LaSalle, empresa multinacional de serviços imobiliários, apenas
na Av. Brig. Faria Lima, em 2017, foram registrados diariamente, em média, a
passagem de 145 mil pessoas economicamente ativas³.
Por isso, as calçadas da região são muito utilizadas, mas apresentando
um fenômeno de circunscrição de seu uso atrelado aos horários de trabalho
da população: enquanto os funcionários estão em seus postos de trabalho ou
longe do emprego, os espaços livres se encontram vazios, mas nos horários de
chegada, saída e almoço, os espaços livres são tomados por um fluxo intenso
de pessoas, superior à capacidade para a qual muitas das calçadas foram
projetadas.
Para compreender diferentes interpretações sobre os bairros e suas
transformações, realizei durante minha pesquisa algumas entrevistas com
moradores e trabalhadores da região. Uma delas ocorreu com Seu Toninho,
de 83 anos, que se mudou ainda jovem para a casa onde ainda reside, na Vila
Olímpia. Em sua entrevista, Seu Toninho se queixa do fenômeno de ocupação
das calçadas, denominando-o “horário da boiada” – nome que reúne, segundo
ele, a noção de que as pessoas saem para ”boiar”, ou seja, alimentar-se, e que
parecem-se com grupos de gado, andando juntos e ocupando o que parecer ser
todo o espaço das ruas.
Em Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales (2008), de
Francesc Muñoz, o autor descreve a urbanidade contemporânea como um
“suporte de múltiplas temporalidades em função dos diferentes usos temporais
que a população faz do mesmo” (MUÑOZ, 2008, p. 44, em tradução livre minha)⁴.
Decorrente desse fenômeno, Muñoz explica que, paralela à segregação espacial
nas cidades, há a segregação temporal, que é a variação sensível da presença
humana nos diferentes espaços urbanos de acordo com o horário e com o dia
de semana – situação que se manifesta com muita clareza em várias porções da
área estudada e a que se refere, em parte, o “horário da boiada” de Seu Toninho.
O espaço urbano definido temporalmente não é articulado por
seus habitantes, segundo Muñoz, pois as populações que o utilizam podem
ser, além de seus moradores, pessoas que nele apenas trabalham ou ainda
visitantes e turistas, todos provenientes de outros pontos distantes, onde, por
sua vez, residem. O autor chama essas populações que utilizam o território
metropolitano ou globalizado com o neologismo em espanhol “territoriantes”,
os quais passam a existir com a possibilidade e facilidade de mobilidade urbana
(Idem, p. 25).
O “horário da boiada” de Seu Toninho corresponde ao problema

gerado pela presença demasiado intensa desse grupo característico,
identificado pelo autor, na Vila Olímpia e Brooklin, enquanto Muñoz
aponta também para problemas gerados pelo outro lado da variação
dessa presença, aquela em que há ausência desses transeuntes no
espaço urbano.
Como diz Muñoz, ocorre uma questão de segregação temporal,
para além de espacial: um espaço que não está sendo utilizado por
essa massa torna-se campo suscetível para a apropriação e fluxo das
populações marginais ao capitalismo e nômades, como, por exemplo, os
moradores de rua. É por isso que a sensação de segurança que se tem
nesses espaços é também dada de forma temporal.
No caso da Vila Olímpia e Brooklin, a ausência de desenho
de espaço público voltado ao pedestre, somada aos diferentes
efeitos causados pela variação da presença desses “territoriantes”,
potencializa a percepção de seus espaços livres como desconfortáveis.
Nos “horários da boiada”, as calçadas – já carentes de espaço,
arborização e mobiliário urbano – se tornam ainda mais incômodas
devido a sua saturação. Em oposição, durante o fim de semana e
muito antes ou após o horário comercial, a ausência contrastante de
pessoas na rua intensifica o caráter inóspito do passeio, o torna vazio
e, consequentemente, mais desertificado e inseguro. O resultado é
a caracterização desses territórios como lugares que quase a todo
momento apresentam entraves a seu usufruto.
É importante observar, no entanto, que há, na região, espaços
livres em que tal fenômeno não ocorre, especialmente praças com
tratamento paisagístico, desenho de mobiliário urbano e acesso
público. Seu uso diverso evidencia a demanda por espaços que
permitam outras apropriações diferentes da passagem da “boiada” e
parece indicar que tais dinâmicas não se desenvolvem nos restos dos
traçados viários por falta de qualificação dos mesmos.
Enquanto arquiteta em formação, a observação de todos esses
aspectos me fez imaginar, então, um contraponto ao cenário atual
dessas calçadas, em que o desenho do espaço livre público permitiria
novas apropriações (sendo povoado fora do horário comercial e
assim tornando-se mais seguro) e, ao mesmo tempo, garantiria o uso
confortável do passeio durante os momentos de maior fluxo durante a
semana. O TFG surge, então, como busca por esse contraponto.

4. “un soporte de múltiples temporalidades en función de los diferentes usos temporales que la
población hace del mismo”.
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Calçadas desertificadas e atreladas a grandes infraestruturas
viárias na região (fotos 1, 2,3,4, 7 e 8) e apropriações do espaço
público por moradores de rua (fotos 5 e 6).
Fotografias realizadas para a pesquisa em 2017.

espaços livres na vila olímpia e brooklin

10

1

3

nó: proposta de transposições e permanências no baixio da ponte engenheiro ari torres

2

4

Exemplos de apropriações confortáveis do espaço livre
público na região.
1. Feira livre de sábado na rua Lopes Neto, a uma quadra
de distância da Av. Brig. Faria Lima
2. Feira livre de terças-feiras na Praça João Duran Alonso,
na Av. Eng. Luís Carlos Berrini
3. Praça General Eneias Martins Sogue, a uma quadra de
distância da Av. Eng. Luís Carlos Berrini
4. Moradoras do entorno com seus cachorros na Praça
General Gentil Falcão, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini.
Fotografias realizadas para a pesquisa em 2017.
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2. TERRENO: O NÓ DE VELOCIDADES

Para o desenvolvimento do exercício, procurei, dentro da delimitação da área
da pesquisa de Iniciação Científica, um terreno que apresentasse as situações
descritas no capítulo anterior.
A área escolhida foi o complexo viário na cabeceira leste da ponte Ponte
Engenheiro Ari Torres, que apresenta intensamente todas as características
observadas, a começar por sua origem como conexão entre a Av. Brigadeiro Faria
Lima e a Av. Eng. Luís Carlos Berrini durante a Operação Urbana Faria Lima.
Essa obra infraestrutural é um dos maiores exemplos de intervenção
direta dos empresários da região na paisagem urbana através das Operações
Urbanas, tendo sido solicitada, segundo Fix, pela Colmeia (associação
empresarial da região da Av. Brig. Faria Lima, Av. Eng. Luís Carlos Berrini e
Vila Olímpia). Essa associação criou alianças com o poder público (fundando
instâncias de diálogo com o poder público durante os governos de oposição e
atuando de dentro da gestão quando num governo favorável a si) para alterar os
projetos e legislações que concernem o espaço em que atuam.
Durante a gestão da prefeitura de Marta Suplicy (2001-2004), a Colmeia
reivindicou melhorias na região da Vila Olímpia, dentre elas a obra de ligação
entre a Av. Eng. Luís Carlos Berrini e a Av. Brig. Faria Lima. Segundo Fix, a obra
foi solicitada com o objetivo de unir as duas “áreas prósperas do mercado” em
uma “fusão” (FIX, 2007, p. 130) que resolveria gargalos de infraestrutura, visto
que as vias do bairro já não suportavam mais as demandas de tráfego geradas
pelos empreendimentos recentes de edifícios de escritórios.

Ao lado, localização da fotografia aérea em relação à área
da pesquisa. Mais à direita, fotografia aérea da região e
localização das áreas de intervenção do TFG no círculos
tracejados. Imagens: Google Earth
Recorte na área de pesquisa
Áreas de intervenção do TFG
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Para pressionar a prefeitura a realizar as obras, a Colmeia arrecadou seu
valor entre os próprios membros (participando da arrecadação apenas aqueles
que estivessem com obras em andamento na região, para quem seria arriscado
lançar os futuros empreendimentos em uma localização desvalorizada pois
saturada em termos de trânsito). Já em 2001 essa obra foi aprovada pela
prefeitura.
O terreno escolhido se encontra em um ponto crucial da área dessa
obra e trata-se de um complexo entroncamento viário liga a Avenida Engenheiro
Luís Carlos Berrini, a Rua Funchal, a Avenida dos Bandeirantes e a Avenida das
Nações Unidas (a via marginal do Rio Pinheiros), além de incluir uma ciclofaixa
que liga, através da Rua Funchal, a Av. Brig. Faria Lima à Av. Eng. Luís Carlos
Berrini.

a

a

f

i

g

b
h

j
MAPA DAS PRINCIPAIS VIAS E CAMINHOS
a
b
c
d

Via marginal do Rio Pinheiros
R. Funchal
Av. dos Bandeirantes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini

e
f

Ciclofaixa do Rio Pinheiros
Ciclofaixa Berrini-Faria Lima

g
h

Ponte Eng. Ari Torres
Viaduto Rep. da Armênia
c

Linha Esmeralda de trem (CPTM)
Rio Pinheiros
i
j

Usina de Traição
Estação Vila Olímpia da CPTM

e

e

d

0

100m N

Áreas de intervenção do TFG
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O espaço sob os viadutos, hoje, se destaca na paisagem da região não apenas
como território desértico oriundo de uma série de remodelações do traçado
viário, mas também por sua grande extensão como espaço livre. A partir do
desenho das ruas foram geradas uma série de “ilhas”, cuja área total soma mais
de 6.300m².
Algumas das ilhas formadas pelo traçado viário abrigam alguns
equipamentos públicos, enquanto os terrenos do entorno abrigam torres
de edifícios corporativos, como pode ser visto no Mapa de Usos no Terreno
(ao lado). Os equipamentos ou usos encontrados são de estacionamentos de
ambulâncias e de ônibus (não se trata de um ponto final, e sim de um lugar
para onde os ônibus vazios são direcionados nos intervalos dos expedientes),
uma sede e estacionamento da Companhia de Engenharia e Tráfego (CET),
uma construção temporária para empreiteiras e construtoras contratadas
pelo governo do Estado de São Paulo, um Ecoponto, uma grande estação de
transmissão de energia elétrica e a ONG Clube da Comunidade Arena Radical.
Muitas das “ilhas” não apresentam um uso definido e servem de calçada
para a passagem diária de inúmeros trabalhadores. Esses se dividem geralmente
entre os que vão a pé, na calçada em frente à Arena Radical, e os que usam
bicicletas, patinetes, e etc. na ciclofaixa da ilha central entre as vias. Todas
essas porções do terreno constam no mapa digital da cidade como “Praça
Augusto Rademaker Grunew”, mas apresentam pouco ou nenhum tratamento
arquitetônico e paisagístico voltado ao conforto das pessoas (nem para sua
passagem e muito menos para sua estadia), que poderia qualificá-los mais
claramente como uma praça. Os espaços são tão claramente restos do traçado
viário, que grande porção do piso que compõem a calçada em frente à Arena
Radical é, na realidade, ainda parte da via asfaltada, separada das faixas dos
carros por cavaletes de concreto.

MAPA DE USOS NO “BAIXIO”
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Torre de Edifício Comercial
Edifício Comercial Térreo
Edifício Institucional
“Praça”
Ciclofaixa Berrini-Faria Lima
1. CET
2. Estacionamento de ônibus
3. Canteiro de Obras/Empreiteira
4. Edifício em construção
5. Torres de Alta Tensão
6. Ecoponto
7. ONG Clube da Comunidade
Arena Radical
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50m N

A. Ponto de ônibus
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Dos usos no “baixio” do viaduto, o que mais chama a atenção é o da
ONG. Através de um convênio com a Secretaria Municipal do Verde, a ONG
se instala entre as cabeceiras dos viadutos e abriga uma escola de esportes
radicais sobre rodas e artes marciais. Além do edifício sede, onde há salas de
aula para jiu-jitsu, vestiário, cafeteria, espaços multiuso e salas administrativas,
a Arena Radical abriga também uma pista de BMX (modalidade radical de
bicicleta), pistas de skate e enfermaria. As aulas são oferecidas para adultos
e crianças de várias idades. O uso do espaço e equipamentos é gratuito para
alunos do ensino fundamental e médio do sistema público de educação que
apresentarem bom desempenho escolar, de modo que a ONG recebe jovens
de algumas comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica da
região.
De todos os usos nesse “baixio” de viadutos, o da Arena Radical é o único
que atrai moradores do bairro, incentivando relações entre seus empregados,
seus alunos e o espaço em que se encontra. Em oposição, o estacionamento de
ônibus, a sede da CET, as construtoras e o estacionamento de ambulância atraem
para si apenas seus (poucos) empregados, e o Ecoponto recebe visitas ocasionais
que não geram vínculos nem permanência do “cliente” no terreno.

Fotografias publicadas no site do Clube da Comunidade Arena Radical mostrando diferentes atividades e o espaço da ONG.
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Apesar de assim não atrair moradores do entorno, esse
“baixio” de viaduto é vizinho de grandes torres de edifícios comerciais
(que abriga empresas com inúmeros funcionários), de pontos de
ônibus que atendem a 8 linhas municipais e da estação de trem Vila
Olímpia da CPTM, de modo que sofre muito claramente os efeitos
dos “territoriantes” (a massa de transeuntes abordada por Muñoz) e
do “horário da boiada” de Seu Toninho. Não podendo ser evitado por
ser parte da rota para os caminhos cotidianos de tantos transeuntes,
sua calçada é povoada intensamente nos horários de rush. Nesse
momento, ao menos, o terreno se mostra como uma rara exceção na
região pois, graças à grande área livre da calçada, as pessoas usufruem
de mais espaço para caminharem.
No entanto, com a ausência dos trabalhadores da região e da
demanda pelos sistemas de transporte público, o “baixio” do viaduto
é caracterizado por trazer um enorme sentimento de insegurança
às pessoas fora do horário comercial, exatamente por se tratar de
uma área livre de grande extensão, vazia, e dotada em certos pontos
de uma arborização que contribui para a indefinição dos limites do
espaço. O terreno é, de fato, como diz Muñoz, suscetível a apropriação
por figuras marginais ao capitalismo e nômades: moradores de rua
recorrentemente se assentam na ilha central e calçadas com menor
circulação e, durante uma visita ao terreno, cheguei a presenciar um
jovem arrombando a trava de uma bicicleta de aluguel e fugindo com
ela pela ciclovia. Por conta disso, é comum ver uma ou mais viaturas
da Polícia Militar estacionadas na calçada da Arena Radical, na esquina
com a Rua Funchal.

MAPA DE GERADORES DE FLUXOS
Estação Vila Olímpia da CPTM
Pontos de ônibus:
Linhas municipais
Linhas intermunicipais

Mapeamento dos usos residenciais e
comerciais criado a partir do levantamento
dos usos lote a lote realizado para a
pesquisa de iniciação científica em 2017.
Cada ponto corresponde a um edifício.
Mapeamento dos pontos de ônibus
baseado em informações do Google Maps
de Julho de 2020.
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O que caracteriza esse “baixio”, é, portanto, a ausência de um projeto
urbano, arborização e calçamento, assim como a presença muitas vezes
atordoante de veículos em movimento, de porte e velocidade variados, em
diferentes direções e acima ou ao lado dos pedestres. Esses, por sua vez,
também estão inevitavelmente em movimento, seja para ir embora do trabalho
e tomar o trem para casa ou para tentar passar o mais rápido o possível, a pé ou
de bicicleta, pelo “baixio” desértico dos viadutos em um sábado ensolarado.
Sintetizando tal percepção do espaço, surge como nome para o terreno
a expressão “nó de velocidades”, usada pela profa. Marta em uma de nossas
reuniões no início do trabalho.

Fig. fotografia do baixio dos viadutos realizada dia 25 de Março de 2019, uma terça-feira, às 18h
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1. Vista de quem vem da Av. Eng. Luís Carlos Berrini e
chega ao baixio dos viadutos.
Foto de 24 de Fevereiro de 2019, domingo.
2. Vista da “ilha” central a partir da calçada da Arena
Radical
Foto de 24 de Fevereiro de 2019, domingo.
3. Vista da “ilha” central a partir do ponto de ônibus na
Rua Funchal. Foto de 24 de Fevereiro de 2019, domingo.
4. Vista da ciclofaixa na “ilha” central.
Foto de 24 de Fevereiro de 2019, domingo.
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5. Vista da calçada da Arena Radical, a partir da “Ilha”
central.
6. Foto de 24 de Fevereiro de 2019, domingo.
Vista da “ilha” central a partir da calçada da CET.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 16h.
7. Vista da “ilha” central a partir da calçada das
construtoras.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 16h.
8. Alça de acesso em frente à calçada das construtoras.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 16h.
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9. Calçada das construtoras.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 16h.
10. Alça de acesso à via marginal do Rio Pinheiros.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 16h.
11. Calçada do acesso em frente às construtoras. Ao
fundo, estacionamento de ambulância.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 16h.
12. Via para estacionamento de ônibus. À direita, pequena
construção com copa e sanitário para os motoristas e
cobradores.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 16h.
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13 e 14

13

13. Vista da Ponte Engenheiro Ari Torres e ciclofaixa do
Rio Pinheiros a partir da estação Vila Olímpia da CPTM.
Ao fundo, à esquerda, a Usina de Traição e à direita, via
marginal do Rio Pinheiros. Foto de 17 de Abril de 2019,
quarta-feira, às 15h.
14. Vista da Ponte Engenheiro Ari Torres e ciclofaixa do
Rio Pinheiros a partir da estação Vila Olímpia da CPTM. Ao
fundo, à direita, via marginal do Rio Pinheiros.
Foto de 17 de Abril de 2019, quarta-feira, às 15h.
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3. INVESTIGANDO O NÓ: HIPÓTESES INICIAIS

Assim, o terreno apresenta uma série de potenciais e desafios à intervenção.
Sua enorme área pouco qualificada se apresenta como oportunidade de melhor
aproveitamento desse terreno urbano, atendendo a uma demanda que se mostra
clara com a observação do intenso uso dos espaços públicos livres qualificados
no entorno e pelo grande fluxo dos trabalhadores.
No entanto, a maior porção de terreno livre de transeuntes se encontra
isolada entre várias faixas de tráfego intenso, carecendo de uma transposição
para poder ser acessada pelo pedestre.
Além disso, percebe-se a vocação do espaço enquanto ponto conector
de sistemas, não apenas rodoviários, mas também cicloviários. O uso mais
interessante que se encontra no terreno é o da Arena Radical, que se atrela ao
uso da bicicleta e skate. Em conversa com uma de suas funcionárias, foi relatado
que muitas vezes grupos de pais, filhos e professores da Arena Radical se
reúnem na ONG e saem em eventos de pedaladas, e também que muitos alunos
vão à ONG de bicicleta. Isso ocorre a pouco mais de 300 metros lineares da
ciclofaixa do Rio Pinheiros, a maior via cicloviária da cidade.
A ciclofaixa do rio pinheiros se estende por 21,5 km, e tem 6 pontos de
acesso5, ou seja, uma média de 3,58 km entre cada acesso. Um deles se encontra
ao lado da estação Vila Olímpia da CPTM e se trata de duas escadarias e uma
estreita ponte que formam um pequeno viaduto sobre a via marginal do Rio
Pinheiros.
Além disso, para que a ocupação dos novos espaços desenhados
complementasse os fluxos já existentes dos “” (a massa de usuários em trânsito
no ambiente urbano descrita por Muñoz), seria necessário implementar um
programa com usos diferentes e que diversificassem os horário de frequentação
do espaço.
Todas essas observações levaram ao partido e ao programa escolhido
para o projeto: qualificar a calçada em frente à Arena Radical, criar uma praça e
galeria de transposição subterrânea que dá acesso à ilha central das avenidas e
projetar uma ligação cicloviária elevada que conecta a calçada da Arena Radical
à ciclofaixa do Rio Pinheiros, se apoiando na estrutura existente da Pte. Eng. Ari
Torres e transformando o acesso em uma via-mirante.

5. Conforme consta no site da CPTM, acessado pela última vez em 18 de Junho de 2020. Acessível em:
https://www.cptm.sp.gov.br/sua-viagem/bicicletas-CPTM/Pages/Ciclofaixa-Rio-Pinheiros.aspx
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4. ESTUDO DE REFERÊNCIAS

Em todo o desenvolvimento do trabalho foram consultadas outras obras e
abordagens de problemas similares àqueles a que eu me propunha. Muitos
projetos fizeram parte desse processo (e estão listados em minhas referências),
mas destaco nesse caderno duas instalações artísticas urbanas e 3 projetos de
edifícios enterrados e de transposições.
As instalações artísticas estudadas foram “Clara Clara”, de Laura Vinci
e “Calçada”, de Rubens Mano. Os projetos estudados foram as Piscinas de Leça
da Palmeira, de Álvaro Siza, o MuBE, de Paulo Mendes da Rocha e o Museu
Marítimo Nacional da Dinamarca, do Bjarke Ingels Group.
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Clara Clara

São Paulo
Laura Vinci | 2012

Essa obra, concebida por Laura Vinci e executada pelo Metro
Arquitetos, trata-se da suspensão de 49 luminárias e lâmpadas em redes
de Kevlar sobre a Rua Miguel Couto, pequena travessa que liga a Rua
São Bento à Líbero Badaró.
Instalada entre Março e Setembro de 2012, a obra inundou de
luz a travessa, antes escura, alterando a dinâmica de seu uso à noite.
Ao longo dos registros fotográficos realizados para a
documentação da obra, percebe-se que as pessoas passaram a utilizar
aquela passagem e suas lanchonetes e bares passaram a fechar mais
tarde, populando também a calçada à noite.
Observa-se, na obra, o impacto da iluminação do ambiente nas
possibilidades de sua apropriação. A iluminação do passeio não apenas
o qualifica como espaço seguro para passagem, como também para se
permanecer.
O conceito, ao ser interpretado, pode ser expandido para
outros aspectos do ambiente que permitam apropriações do espaço,
especialmente o acesso a infraestruturas.

Fotografias que narram a alteraçao nas dinâmicas da Rua Miguel Couto com
a instalação Clara Clara.
Fotografias de Fernanda Figueiredo e Eduardo Mattos.
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Calçada

São Paulo
Rubens Mano | 1999

A instalação Calçada faz parte de uma série de cinco obras
criadas para a Oficina Cultural Oswald de Andrade durante uma
residência artística de 6 semanas em 1999.
Em todo esse período, Mano possibilitou que os usuários das
calçadas da Oficina (que ocupa a quadra inteira) tivessem acesso à
rede elétrica da instituição através de sua extensão por conduítes. Os
conduítes levavam a pontos posicionados de acordo com a leitura que
Mano havia feito das dinâmicas do espaço.
De modo similar a Clara Clara, com a provisão de luz, Calçada
altera o espaço em que se insere ao convidar os transeuntes, através do
acesso à rede elétrica, a novas apropriações do espaço.
Mas mais do que apenas prover a infraestrutura a um cidadão
genérico, o olhar atento do artista aos personagens e atividades
já existentes naquele contexto permitiu que a nova infraestrutura
potencializasse dinâmicas existentes. Nesse sentido, um vendedor de
discos recebeu uma tomada onde normalmente se instalava, e assim
pôde tocar seus discos, alguns taxistas ligaram uma pequena televisão
no ponto onde aguardavam juntos suas corridas e outros ambulantes
puderam trabalhar até mais tarde.
Ambas obras (Calçada e Clara Clara) se inserem no ambiente
urbano como objetos estranhos e contrastantes, e assim evidenciam
as características do espaço público em que se encontram, sejam elas
a escuridão da passagem ou as formas do cotidiano. Conceitualmente,
essa operação é o aspecto das obras que mais aderiu ao projeto desse
TFG, tendo sido apecto constante no desenho dos espaços e soluções.

Imagens da instalação e do vendedor de discos usufruindo do ponto de eletricidade criado
por Mano. Imagens: Tatiana Sampaio Ferraz.
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Piscinas das Marés
Leça da Palmeira, Portugal
Álvaro Siza | 1966

Museu Brasileiro de Escultura
São Paulo, Brasil
Paulo Mendes da Rocha | 1995

Museu Marítimo Nacional da Dinamarca
Helsingor, Dinamarca
Bjarke Ingels Group | 2013

Terreno do TFG
São Paulo, Brasil
Imagem aérea: Google Earth

Diante do desafio de projetar com
uma operação de escavação, voltei meu olhar
para alguns projetos que tivessem enfrentado
desafios semelhantes, procurando entender suas
estratégias e particularidades e compará-los ao
meu caso, para vislumbrar possíveis abordagens.
Para melhor contextualização das obras
analisadas, aqui apresento a implantação de cada
uma e de meu terreno, em duas escalas. Imagens
do Google Earth.
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Rodovia

Piscinas das Marés

Leça da Palmeira, Portugal
Álvaro Siza | 1966

O projeto consiste em um conjunto de piscinas e um edifício de
apoio (duchas, vestiários, bar, etc.) que se integram à paisagem da praia.
Meu maior interesse no projeto de Siza é o modo como o
arquiteto conforma a transposição entre a cota da rodovia e a praia.
Ao descer pela rampa de acesso ao complexo, o transeunte deixa aos
poucos de enxergar tanto a rodovia quanto o mar, passando a apenas
ouvi-los. No avanço da caminhada, então, abre-se novamente o
horizonte para a praia e a água.
Para construir tal efeito é preciso que o edifício seja desenhado
enquanto essa transposição ao mesmo tempo em que define seus
espaços e linhas visuais.

Mar

Planta
Sem escala
Edifício delimitando praças e fluxos.

Corte Transversal
Sem escala
Edifício como transposição entre cotas

Legenda
Percurso de quem acessa as piscinas vindo da calçada
Fonte dos desenhos técnicos: Arquiscópio.
Fotografia 1: Vista da praia a partir da cota da calçada. Imagem: João Morgado.
Fotografia 2: Delimitação da praça do edifício e da circulação clara através da arquitetura.
Imagens aéreas Google Earth.
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Museu Brasileiro de Escultura
São Paulo, Brasil
Paulo Mendes da Rocha | 1995

Planta pavimento térreo
Sem escala

Planta primeiro subsolo
Sem escala

Corte longitudinal

Corte transversal

No projeto para o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia
(MuBE), Paulo Mendes da Rocha cria o edifício através de uma operação
de escavação do terreno, mantendo seu térreo como praça e abrigando
o programa do museu no subsolo.
O que se revela muito pertinente para meu projeto é o fato
de que no desenho do MuBE a constituição dos espaços para fluxos
verticais e horizontais define também os volumes construídos. A soma
dessa operação com o emprego de certo nível de transparência nas
vedações anuncia para o transeunte que tais volumes por sua vez
constituem espaço de estar, em oposição aos espaços de passar que os
delimitam.
Com a leitura desse projeto foi possível então ter muito mais
atenção à caracterização dos espaços de passar, de estar e de seu misto.

Legenda
Linhas de fluxo que delimitam volumes construídos
Planta: https://teoriacritica13ufu.wordpress.com/2010/12/12/museu-brasileiro-daescultura-mube/
Cortes: https://br.pinterest.com/pin/550072541971919084/
Fotografia 1 e 3. Manuel Sá.
Fotografia 2 estraída do jornal online The Guardian.
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Museu Marítimo Nacional da Dinamarca
Helsingor, Dinamarca
Bjarke Ingels Group | 2013

Planta pavimento térreo
Sem escala

Corte transversal
Sem escala

Planta primeiro subsolo
Sem escala

O museu foi criado no entorno das paredes de uma antiga doca
para construção de navios, preservando sua estrutura e se articulando
por ela através de pontes-ambientes.
O projeto distribui o programa específico em torno de um vazio
com programa aberto. Nessa organização, as janelas para os ambientes
do entorno permitem que a atividades que neles ocorrem transbordem
visualmente para a praça. Assim, o ambiente central está sempre
contaminado com a vida que se desenrola nos ambientes contíguos, o
que lhe confere um ar mais acolhedor, mesmo quando não é utilizada,
apenas vista de outra extremidade.
A partir dessa observação, pude dar mais atenção à integração
visual e espacial dos ambientes no subsolo.

Planta segundo subsolo
Sem escala

Legenda
Conexão visual
Plantas e cortes: Portal Archdaily.
Fotografias de Rasmus Hjortshoj.
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5. PROJETO
O projeto consiste em um sistema de espaços e transposições que se
traduz em duas principais estruturas: a praça subterrânea sob o “baixio” do
complexo viário e a ciclovia elevada que liga esse ponto às ciclofaixas do Rio
Pinheiros.
Essas estruturas se distribuem em dois núcleos: o primeiro, que chamo
de Praça, corresponde ao “baixio” do viaduto Rep. Da Armênia e da Ponte
Eng. Ari Torres e o segundo, que chamo de Torres, corresponde ao encontro
entre a Ponte Eng. Ari Torres e o Rio Pinheiros, conforme esquematizado
na implantação geral, apresentada a seguir. A divisão do projeto nessas duas
regiões será utilizada para estruturar sua apresentação, de modo que primeiro
será apresentado o Núcleo Praça e depois o Núcleo Torres.
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MATERIAIS E SOLUÇÕES

O material utilizado para a forma escavada da praça
subterrânea seria o concreto aparente, visto no projeto do MuBE, de
Paulo Mendes da Rocha (fotografia 3), enquanto o piso imaginado é
revestido com uma placa cimentícia.
Os elementos estruturais (tanto da praça quanto da ciclovia
elevada), os guarda-corpos e corrimãos e as demais as vedações,
presentes principalmente no subsolo, seriam constituídas de
aço corten. No caso dos guarda-corpos e vedações como as dos
estabelecimentos e entre a praça e a quadra poliesportiva, o uso de
chapas perfuradas com diferentes proporções de furos (fotografia 2)
permitiriam maior ou menor permeabilidade visual, a depender do
uso do ambiente. O projeto que inspira essa aplicação do material é o
Signal Box Auf Dem Wolf, de Herzog & deMeuron (fotografia 1).
As escadas desenhadas para as torres de acesso às ciclofaixas
contam todas com um trecho de rampa em suas laterais, para permitir
que o ciclista leve sua bicicleta (fotografia 4).

1

2
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1. Projeto de arquitetura do Signal Box Auf Dem Wolf, Herzog & DeMeuron. Fotografia do site
do escritório.
2. Projeto de arquitetura do Palácio Szatmáry, Hungria, por MARP. Imagem: Tamás Török.
3. Projeto do Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, de Paulo Mendes da Rocha. Imagem:
Manuel Sá.
4. Imagem: Mikael Colville-Sandersen.
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5.1 NÚCLEO PRAÇA

No núcleo Praça, foi criada uma praça subterrânea sob a via de ligação
entre a Avenida Eng. Luís Carlos Berrini e a Rua Funchal. Ela se configura
como um amplo corredor que liga a calçada da Arena Radical à ilha central do
complexo viário, onde foi implantada, também no nível do subsolo, uma quadra
poliesportiva. A praça subterrânea é conformada pelas fachadas de diversos
estabelecimentos: uma lanchonete-bar, uma oficina de reparo para bicicletas,
um bicicletário para 44 unidades, um pequeno comércio (que poderia ser
uma banca, loja de conveniências, floricultura, etc.), um espaço com mesa e
churrasqueira e banheiros e vestiários.
Os acessos que ligam a cota do térreo (724,00m de altitude) ao subsolo
(720,90m) foram desenhados para conformar espaços diferentes, diversificando
suas potenciais apropriações. Na calçada da Arena Radical foi criada uma
escadaria em patamares que permite o fluxo vertical mais direto, mas também
possibilita o uso dos desníveis como bancos e espaços para pequenas reuniões.
Em sua concepção o espaço dispõe de acesso a rede de internet via Wi-fi e
entradas para cabos USB ligados à rede elétrica. Também na calçada da Arena
Radical foi desenhada uma rampa circular que conforma, em seu centro, um
espaço de 11,40m de diâmetro, sem uso pré determinado, onde poderiam
ocorrer as mais diversas atividades. No outro extremo da praça subterrânea,
junto à quadra poliesportiva, a circulação vertical se dá através de uma
arquibancada com uma escadaria e um elevador com dimensões adequadas ao
uso de bicicletas.
A norte, no subsolo, apresenta-se um grande dreno de águas pluviais,
encontrado nas bases dos projetos da prefeitura do Viaduto República da
Armênia. Segundo a base, o dreno apresenta 2,40m de altura, porém não é
informada sua profundidade, de modo que seu traçado foi considerado um
limite para a intervenção.
A estrutura imaginada para sustentação da avenida sobre a praça
foi concebida com base em um estudo desenvolvido pelo engenheiro civil e
ex-colega Tiago Moherdaui. Trata-se de um sistema viga-pilar em estrutura
metálica, em que as vigas longitudinais têm 50cm de altura e as transversais,
40cm, garantindo um pé direito mínimo de 2,40m para a praça subterrânea.
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5.2 NÚCLEO TORRES

No Núcleo Torres foram instaladas dois acesso às ciclofaixas do Rio
Pinheiros. Os acessos, chamados de Torre Morumbi, na margem esquerda
do rio, e Torre Vila Olímpia, na margem direita, fazem a ligação vertical com
a ciclovia elevada, que seria uma estrutura metálica leve acoplada à Ponte
Engenheiro Ari Torres. O objetivo dessa estrutura seria conectar as ciclovias de
ambas margens do rio e a ciclofaixa que liga a Av. Berrini à Av. Brig. Faria Lima
(que passa pelo Núcleo Praça).
Cabe aqui uma nota referente às interferências da pandemia de
Covid-19 no desenvolvimento do trabalho: a necessária instituição do
isolamento social em São Paulo coincidiu, infelizmente, com as visitas
programadas à ciclofaixa do Rio Pinheiros, de modo que o projeto da ciclovia
elevada e suas torres nas margens do rio foi realizado com base nos projetos
da ponte disponibilizados pela prefeitura, no Mapa Digital da Cidade, em
fotografias realizadas anteriormente e em informações disponíveis na internet.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse Trabalho Final de Graduação se apoia em um duplo movimento de
investigação dos espaços residuais na cidade, primeiramente se apropriando
de conhecimentos construídos na pesquisa de iniciação científica finalizada em
2017 e depois analisando o sítio escolhido e respondendo a ele com o projeto.
Creio que mais que apresentar uma solução possível para um caso
específico na cidade de São Paulo, o aspecto central do trabalho é a construção
de um olhar para o potencial dos espaços residuais. Esse olhar valoriza o
terreno em que se insere ao enxergá-lo como espaço público legítimo e
permite vislumbrar abordagens de arquitetura e urbanismo diferentes das
que normalmente são aplicadas nesses trechos da cidade. Assim, a solução
apresentada é um projeto que provoca a reflexão ao se inserir no terreno como
contraste à aridez dos espaços residuais, permitindo que novos usos, que
convidam à permanência e apropriação dos espaço, possam ser desenvolvidos.
Essa reflexão em si, somada aos demais conhecimentos adquiridos no
processo de sua formulação, constituem os principais resultados do TFG, através
do qual espero contribuir para a discussão sobre os espaços públicos urbanos.

nó: proposta de transposições e permanências no baixio da ponte engenheiro ari torres

considerações finais

55

REFERÊNCIAS E FONTES

BIBLIOGRÁFICAS

PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade.
Campinas: Papirus, 1994.

Piazzale Marconi, Ines Lobo | Bergamo, Itália, 2014 - 2015
Centro aberto, Metro Arquitetos | São Paulo, Brasil, 2014

FERRAZ, Tatiana Sampaio. Entre o moderno e o contemporâneo – notas sobre
a obra de Rubens Mano. Artigo para o 24o encontro da Associação Nacional dos
Pesquisadores em Artes Plásticas. 2015, disponível em http://anpap.org.br/

Ciclovia suspensa sobre área portuária Cykelslangen, Dssing and Weitling
Architects | Copenhagem, 2014

FIX, Mariana. São Paulo Cidade Global: Fundamentos financeiros de uma
miragem. São Paulo: Boitempo, 2007.

Pontes de Leiria, MVRDV | Leiria, Portugal, 2005
Ladeira da Barroquinha, Metro Arquitetos | Salvador, Brasil, 2013

FIX, Mariana. Parceiros da Exclusão: duas histórias da construção de uma “nova
cidade” em São Paulo: Faria Lima e Água Espraiada. São Paulo: Boitempo, 2001.

Museu Marítimo Nacional da Dinamarca, Bjarke Ingels Group | Helsingor,
Dinamarca, 2013

GUATELLI, Igor. Condensadores Urbanos: Baixios do Viaduto do café academia Cora Garrido. São Paulo: MackPesquisa, 2008.

Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, Paulo Mendes da Rocha | São
Paulo, Brasil, 1995

MUÑOZ, Francesc. Urbanalización: paisajes comunes, lugares
globales. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

Parque Buffalo Bayou, SWA Group | Houston, Estados Unidos da América, 2015

Quaderns D’architecture - edição 231 - En Transit.
TARRAGO, Julio. Contos Arquitetônicos: Límites do Possível. Trabalho Final
de graduação apresentado à FAUUSP, 2016. Acessível em: https://issuu.com/
juliotarrago/docs/contos_arquitetonicos_2

Piscinas de Leça da Palmeira, Álvaro Siza | Matosinhos, Portugal, 1966
Projeto para baixio do viaduto Eng. Andrade Pinto, Nathalia Parahyba e
Priscila Marques | Belo Horizonte, Brasil, 2014
Projeto para baixio do viaduto Eng. Andrade Pinto, ENTRE Arquitetos |
Belo Horizonte, Brasil, 2014

INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS

Projeto para baixio do viaduto Silva Lobo, ENTRE Arquitetos | Belo
Horizonte, Brasil, 2014

Clara Clara, Laura Vinci | São Paulo, Brasil, 2012

Signal Box Auf Dem Wolf, Herzog & DeMeuron | Basel, Suíça, 1989 projeto, 1994
conclusão

Calçada, Rubens Mano | São Paulo, Brasil, 1999

nó: proposta de transposições e permanências no baixio da ponte engenheiro ari torres

Shikhara House, Wallmakers | Pothencode, India, 2019

referências e fontes

56

FONTE DAS IMAGENS
Página 5
Imagem aérea de São Paulo, extraída do Google Earth.
Página 7
Trecho do mapa de zoneamento de 1972, disponibilizado pela Folha de São Paulo
e acessado através do portal Cesad FAUUSP.
Trecho do mapa de zoneamento de 2004 extraído do portal Geosampa, acessível
em www.geosampa.prefeitura.sp.gov.br
Trecho do mapa de zoneamento de 2016disponibilizado pela Prefeitura
Municipal de São Paulo e acessível em www.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/
marco-regulatorio/zoneamento/arquivos/
Página 11
Imagens aéreas de São Paulo extraídas do Google Earth.
Página 14
Fotografias publicadas no site do Clube da Comunidade Arena Radical
mostrando diferentes atividades e o espaço da ONG. Disponíveis em www.
arenaradical.com.br/
Páginas 17 a 19
Imagem aérea de São Paulo, extraída do Google Earth.
Página 22
Fotografias que narram a alteraçao nas dinâmicas da Rua Miguel Couto com
a instalação Clara Clara.Imagens de Fernanda Figueiredo e Eduardo Mattos,
extraídas do livreto de divulgação da obra.
Página 23
Imagens da instalação e do vendedor de discos usufruindo do ponto de
eletricidade criado por Mano. Imagens: Tatiana Sampaio Ferraz. Acessíveis em
www.escritosemandamento.wordpress.com/about/
Página 24
Images aéreas extraídas do Google Earth.
Página 25
Desenhos técnicos: https://arquiscopio.com/archivo/page/11/?lang=pt
Vista da praia a partir da cota da calçada. Imagem por João Morgado. Fonte:
nó: proposta de transposições e permanências no baixio da ponte engenheiro ari torres

www.joaomorgado.com/pt/reportagens/fotografia-aerea João Morgado, 2013.
Paredes delimitando corredores. Imagem sem créditos. Fonte: www.archdaily.
com/150272/ad-classics-leca-swimming-pools-alvaro-siza
Imagens aéreas extraídas do Google Earth
Página 26
Planta extraída de www.teoriacritica13ufu.wordpress.com/2010/12/12/museubrasileiro-da-escultura-mube/
Cortes extraídos de www.br.pinterest.com/pin/550072541971919084/
Fotografia 1 e 3. Imagens de Manuel Sá. Acessível em: www.archdaily.com.
br/br/924963/museu-brasileiro-da-escultura-e-ecologia-pelas-lentes-demanuel-sa
Fotografia 2. Imagem sem crédito. Acessível em www.theguardian.com/
artanddesign/2017/feb/04/why-paulo-mendes-da-rocha-raises-architectureto-a-new-level#img-2
Página 27
Plantas e cortes extraídas de www.archdaily.com.br/br/01-154807/museumaritimo-nacional-dinamarques-slash-big
Fotografias de Rasmus Hjortshoj. Acessíveis em: https://www.archdaily.
com/440541/danish-national-maritime-museum-big/
Página 29
1. Projeto de arquitetura do Signal Box Auf Dem Wolf, Herzog & DeMeuron.
Fotografia do site do escritório. Acessível em: www.herzogdemeuron.com/
index/projects/complete-works/026-050/049-signal-box-auf-dem-wolf.html
2. Projeto de arquitetura do Palácio Szatmáry, Hungria, por MARP. Imagem:
Tamás Török. Acessível em:
https://www.archdaily.com.br/br/01-72651/palacio-szatmary-marp?ad_
medium=gallery
3. Projeto do Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, de Paulo Mendes da
Rocha. Imagem: Manuel Sá. Acessível em: https://www.archdaily.com.br/
br/924963/museu-brasileiro-da-escultura-e-ecologia-pelas-lentes-demanuel-sa/5d7fa1c8284dd194ee0000e4-museu-brasileiro-da-escultura-eecologia-pelas-lentes-de-manuel-sa-foto
4. Fotografia de escada com rampa para bicicleta, de Mikael Colville-Sandersen.
Acessível em: www.flickr.com/photos/16nine/6605560553
referências e fontes

57

nó: proposta de transposições e permanências no baixio da ponte engenheiro ari torres

