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6.4.5)

Paisagem Urbana

6.4.5.1)

Área Diretamente Afetada

A cidade pode ser entendida como um acúmulo de signos que caracterizam o ambiente,
qualificando o espaço e sua consequente identificação física, social, cultural e econômica. Silva
(2002) considera que estas características de identificação da cidade, seu uso, suas
transformações e suas relações podem ser apreendidas pela semiótica, ou seja, pelo estudo dos
signos. E sob este ponto de vista quando mapeadas e analisadas tornam-se importante
ferramenta para o planejamento urbano, pois se configuram como um elemento que permite a
compreensão das relações entre o espaço físico da cidade e a sociedade.
Ferrari (2004), considera que a paisagem urbana em um sentido amplo é a impressão
provocada por uma cidade em quem tem uma apreensão visual demorada do conjunto de suas
fachadas arquitetônicas, logradouro público e mobiliário urbano. Pode–se fazer uma analogia
com as roupas que usamos e considerarmos a paisagem urbana como as roupas que a cidade,
o distrito ou o bairro nos apresenta, ou seja, suas formas, cores, texturas, tamanhos e
organização.
A paisagem urbana pode ser definida como um conjunto de aspectos materiais por meio dos
quais a cidade é apresentada aos nossos olhos e deve-se considerar ainda como uma entidade
concreta e como um organismo vivo. Sob esta ótica é preciso considerar os aspectos do
presente e do passado, assim como aspectos referentes aos elementos móveis, ou seja,
pessoas e mercadorias (Santos, 2008).
Archela et. Ali (2204), considera que no lugar estão presentes as representações da vida
cotidiana, assim como, os valores, representações pessoais, as coisas, além dos lugares que
unem e separam as pessoas. De forma que, as representações do imaginário permitem
estabelecer relações entre o modo como cada indivíduo vê o lugar e como cada lugar compõe a
paisagem.
Araújo (2009), considera que o aumento da preocupação com o fator estético nas cidades pode
ser atribuído as correntes behavionistas e cognitivas, dominantes a partir da década de 60, as
quais defendem de forma conceitual que o ser humano esta profundamente ligado à imagem/
paisagem urbana onde vive e como resultado identifica as partes da cidade a que atribui mais
significado e que lhe transmitem algo na sua essência – sentimentos e emoções.
Defendendo,igualmente, a existência de elementos na paisagem que convidam à atenção e à
observação, havendo pelo contrário, outros que provocam rejeição.
Portanto, ao realizar o planejamento urbano das cidades é necessário que os urbanistas
considerem os aspectos relacionados à paisagem urbana de forma que provoquem nos
habitantes e transeuntes, ou seja, novos significados e sensações.
Para Lynch (2006) a imagem da cidade pode e deve ser abordada segundo três critérios, quais
sejam, identidade, estrutura e significado. A identidade é entendida como os elementos que
individualizam/particularizam, isto é, que tornam exclusiva (única) a paisagem urbana. A
estrutura é o componente responsável pela relação espacial do objeto com o observador e com
outros objetos. E finalmente o significado responsável pela “emoção” do individuo ao observar a
paisagem urbana. Ainda de acordo com o autor estes três critérios apresentam diferentes
significados de acordo com as características socioeconômicas de cada individuo.
Lynch (2006) desenvolveu uma teoria para a análise da paisagem urbana baseada em alguns
conceitos, segundo o estudo desenvolvido por este autor estes parâmetros são facilmente
CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

392

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

CAPÍTULO II

observados e marcados pela população que vivencia a cidade. A seguir serão descriminados
cada conceito e elementos que contribuem para a sua identificação.
As vias são os logradouros públicos adequadamente preparados para trajetos pelos quais existe
a locomoção de indivíduos, seja diariamente ou em caráter ocasional. A existência de
cruzamentos de vias de maior importância constitui-se em pontos estratégicos para a decisão da
pessoa em movimento e para a construção da imagem da cidade. A largura das vias é um
aspecto marcante para a análise do sistema viário dentro da paisagem urbana, pois ruas largas
ou estreitas são fatores que chamam a atenção do observador e ao mesmo tempo ficam
guardados na memória e ganham significados. As fachadas com características especiais são
importantes para a construção da identidade do sistema viário.
Os limites são elementos lineares que não são usados ou entendidos como vias pelo observador
da cidade. Segundo Lynch são “as fronteiras entre duas fases, quebras de continuidade
lineares: praias, margens de rios... cortes de ferrovias, espaços em construção, muros e
paredes”. Ainda, de acordo com o autor, os limites podem ser barreiras mais ou menos
penetráveis que separam uma região da outra ou podem ser costuras, linhas ao longo das quais
duas regiões se relacionam e se encontram.
Os pontos nodais também conhecidos como nós, são elementos de grande valor estratégico,
nos quais, existe a participação intensa dos sujeitos no cotidiano. Alguns aspectos contribuem
para enfatizar os pontos nodais: ele ser fechado, formado por elementos de destaque (focos de
atenção), articulação entre os elementos e movimento. São exemplos de pontos nodais:
cruzamentos, concentrações urbanas para variados fins.
Os marcos são referências externas, que os indivíduos não entram, e os compreendem a partir
das possibilidades pelas quais eles se baseiam em sua localização no local. Portanto, não
importa o tamanho, a forma ou a cor do marco, mas sim a sua posição geográfica dentro da
cidade.
Os marcos não são apenas visuais e para fins de orientação. Eles são pontos que contribuem
para a identificação espacial da sua comunidade, desenvolvendo um sentimento de pertencer ao
lugar: “Existem neles significados e intenções que vão além do seu aspecto puramente visual e
que devem ser buscados no contexto que os produziu” (SILVA, 2001).
Os marcos influenciam seus entorno imediato induzindo transformações, dinamiza-o ou leva-o a
decadência. Quando os marcos, ao longo do tempo, sofrem transformações que induzem a sua
valorização, dinamizam o seu entorno. Contrariamente, quando estas modificações
proporcionam o seu declínio levam o conjunto urbano onde se inserem a acompanhar sua
decadência.
Segundo Lynch (2006) estes aspectos são importantes por se tratarem de componentes físicos
e dessa forma podem receber determinados significados para o observador da cidade,
contribuindo para o estabelecimento de identidades e memórias dos locais.
Como metodologia de análise foi utilizada parte dos conceitos desenvolvidos por Lynch (2006),
de acordo com o autor, as pessoas ao se locomoverem e observarem as cidades utiliza-se de
lembranças e significados de experiências passadas. Portanto, parte-se do pressuposto que a
cidade é concebida como um organismo vivo que esta em permanente mutação e carregada de
significados e lembranças.
A análise da paisagem urbana busca ainda a identificação de aspectos físicos presentes ou
somente visíveis na ADA, como por exemplo, características do relevo, presença de rios,
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córregos e rodovias, entre outros, pois estes elementos podem exercer a função de limite,
caracterizando a descontinuidade de algumas áreas e em alguns casos funcionam como
elementos para valorização da paisagem. De acordo com Lynch estes aspectos físicos são
importantes para enfatizar a importância do espaço e da amplidão da vista, fatores marcantes e
observados pela população ao se deslocar pela a cidade são elementos que provocam
diferentes sensações no observador, como por exemplo, prazer, segurança, entre outras.
Portanto, a análise da paisagem urbana da ADA da Linha 17-Ouro tem como objetivo a
identificação dos equipamentos urbanos ao longo do traçado, a identificação dos sítios físicos
(como córregos, morros, entre outros), o estabelecimento de pontos nodais e a identificação de
pontos referenciais na paisagem.
Na ADA estão presentes três córregos: Água Espraiada, Panamby e Antonico, responsáveis
pelo corte do tecido urbano em alguns pontos da ADA e ao mesmo tempo em que se constituem
como limites na área e quebras na paisagem (ver Fotos 6.4.5.1-1 a 6.4.5.1-3).
As obras para a canalização do córrego Antonico, contribuirão para a alteração na paisagem
urbana desta porção da ADA.

Foto 6.4.5.1-1: Córrego Água Espraiada

Foto 6.4.5.1-2: Córrego Panamby

Foto 6.4.5.1-3: Córrego Antonico

Foto 6.4.5.1-4: Wal – Mart Morumbi
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O traçado da linha 17 – Ouro tem inicio na estação São Paulo – Morumbi, no cruzamento da
avenida Francisco Morato com a avenida Jorge João Saad, conexão com a linha 4 – Amarela.
Estas duas avenidas são importantes eixos estruturais na região e destacam-se dois pontos de
comércio nesta área, o Shopping Butantã e o Hipermercado Wal Mart Morumbi. Estes
equipamentos com a implantação da Futura Estação São Paulo – Morumbi terão suas funções
de pontos nodais reforçadas (ver Foto 6.4.5.1-4).
A presença do Estádio Cícero Pompeu de Toledo e do Clube do São Paulo é uma referência na
ADA, é um ponto de atração, um local de convergência dos fluxos de pessoas e de veículos, ou
seja, é um ponto nodal da ADA (ver Fotos 6.4.5.1-5 e 6.4.5.1-6). A praça localizada em frente ao
Estádio do Morumbi é um ponto de encontro na região (ver Foto 6.4.5.1-7) e ao mesmo tempo
caracteriza um importante ponto de convergência do sistema viário, encontro da avenida
Giovanni Gronchi, avenida Jules Rimet, avenida Jorge João Saad e rua Corgie Assad Abdalla.
Nesta praça Roberto Gomes Pedrosa se localizará a futura estação Estádio Morumbi,
enfatizando a função de ponto nodal desta praça e do estádio do Morumbi. Com a reformulação
desta praça e a implantação da estação este local poderá ter enfatizada a sua função de lazer,
ao mesmo tempo em que alterará a paisagem neste ponto, podendo acarretar em valorização
do entorno e em um maior aproveitamento deste espaço.

Foto 6.4.5.1-5: Entrada estádio do Morumbi

Foto 6.4.5.1-6: Estádio do Morumbi

Foto 6.4.5.1-7: Praça Roberto Gomes Pedrosa –
estádio do Morumbi ao fundo

Foto 6.4.5.1-8: Avenida Jules Rimet, hospital Albert
Einsten ao fundo.
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A ocupação residencial no entorno do estádio resulta em uma paisagem caracterizada pela
horizontalidade, com edificações residenciais variando entre térreas e de dois pavimentos, em
casas de alto e altíssimo padrão. Pode-se averiguar durante trabalho de campo que muitas
residências apresentam área de lazer, com piscinas, quiosques, churrasqueiras, ou seja, são
residências que foram implantadas em lotes maiores e que apresentam quantidade significativa
de áreas verdes e de lazer. São locais especificamente residenciais, cercado por corredores de
acesso, nos quais, existem poucos serviços e comércios instalados. A implantação da Linha
Ouro -17 favorecerá a população que trabalha nestas residências, por outro lado, em termos de
paisagem a implantação do monotrilho provocará alterações na paisagem local, como por
exemplo, o corte de alguns indivíduos arbóreos, a implantação da plataforma e das estações
(ver fotos 6.4.5.1-9 a 6.4.5.1-12).
O Hospital Albert Einstein é um equipamento de saúde particular de destaque e referência na
região, localizado entre as futuras estações Estádio do Morumbi e Américo Mourano, ver foto
6.4.5.1-8, a fundação do hospital é responsável pela execução de algumas atividades
filantrópicas com a população carente da região, a implantação do monotrilho favorecerá o
deslocamento para a região, tendendo a transformar o hospital em um ponto nodal da ADA.
A paisagem urbana nesta região será alterada pela implantação da Linha 17 – Ouro e pela
inserção da via Perimetral Sul – Sudoeste, a execução de um projeto paisagístico nesta via
proporcionará a melhoria da paisagem urbana local, uma sensação de conforto aos moradores
do entorno e aos usuários da linha – 17, um exemplo da paisagem urbana local pode ser
averiguado na Foto 6.4.5.1-12.

Foto 6.4.5.1-9: Ocupação residencial na região
próxima ao estádio do Morumbi.

Foto 6.4.5.1-10: Ocupação residencial na região
próxima ao estádio do Morumbi.

Foto 6.4.5.1-11: Paisagem característica do bairro do
Morumbi nas áreas próximas ao estádio.

Foto 6.4.5.1-12: Avenida Jules Rimet, ao lado do
estádio do Morumbi.
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A futura estação Américo Mourano será instalada em região próxima ao Colégio Porto Seguro,
área caracterizada pela presença de um padrão residencial de alto padrão, com ruas tranquilas
e arborizadas. Cabe aqui destacar que, estas casas são caracterizadas por muros e portões
altos, câmaras de segurança e guardas particulares. A implantação deste sistema de transporte
na área provocará a alteração da paisagem, pela inclusão de um novo elemento, ao mesmo
tempo em que enfatizará a função de ponto nodal do Colégio Porto Seguro e favorecerá o
acesso de funcionários e professores (ver foto 6.4.5.1-13 e 6.4.5.1-16).
A estação seguinte, a futura estação Paraisópolis será implantada em um local cuja paisagem é
caracterizada pela presença da segunda maior favela do município de São Paulo, a
Paraisópolis, um local onde atualmente vivem cerca de 50.000 pessoas e que vem passando
por um processo de alteração da paisagem, pela execução do projeto de urbanização da favela
em execução pela prefeitura municipal. A Estação Paraisópolis se tornará um importante ponto
nodal da ADA da Linha Ouro-17. É importante salientar que, na região entre as futuras estações
Américo Mourano e a Paraisópolis, existe quantidade significativa de residências com placas de
vende-se ou aluga-se, demonstrando a tendência de alteração da paisagem local, ver fotos
6.4.5.1-15 a 6.4.5.1-18.

Foto 6.4.5.1-13: Área próxima ao Colégio Porto Seguro

Foto 6.4.5.1-14: Cemitério do Morumbi

Foto 6.4.5.1-15: Favela Paraisópolis

Foto 6.4.5.1-16: Rua Viriato Correa, ao fundo início da
Favela Paraisópolis

Seguindo o traçado da linha 17, a próxima futura estação Panamby, localiza-se em área
residencial (ver Foto 6.4.5.1-20), caracterizada por intensa atividade imobiliária de altíssimo
padrão e intenso processo de verticalização. Neste ponto da ADA destaca-se que pelo tipo de
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ocupação existente, caracterizada pela existência de condomínios verticais, com varandas, a
presença do monotrilho alterará a paisagem urbana local, pois muitas varandas passaram a ter
como vista o monotrilho. Por outro lado, favorecerá positivamente a alteração da paisagem na
Estação Paraisópolis.
A inserção da linha ouro – 17, favorecerá a presença do hipermercado Extra como um ponto
nodal da área, pode-se averiguar durante trabalho de campo que a presença do restaurante
Friends, dentro do hipermercado, como uma das poucas opções de restaurante na área é ponto
de atração de significativo fluxo de pessoas. A presença da estação Panamby favorecerá o
acesso dos trabalhadores que se deslocam para esta região, tanto para as vagas já existentes
nos condomínios já estabelecidos, no Extra, como para as futuras vagas nos novos edifícios.

Foto 6.4.5.1-17: Sistema viário com a presença de
árvores.

Foto 6.4.5.1-18: Sistema viário na região entre o
Colégio Porto Seguro e a Favela Paraisópolis.

Foto 6.4.5.1-19: Comércio e serviço de padrão médio.
rua Dr. José Gustavo Busch com a rua Graziella Dinaro
Palumbo.

Foto 6.4.5.1-20: Lançamento imobiliário vertical –
Brookfiel Company rua Dr. José Gustavo Busch com a
rua Leonardo Cerveira Varandas.
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Seguindo o traçado da linha 17 encontra-se a futura Estação Granja Julieta, permitindo à
integração com a linha da CPTM, a paisagem característica da região do entrono desta estação
caracteriza-se pela presença de modernos edifícios construídos por alta tecnologia, construídos
para atender as empresas que se instalaram no Pólo Marginal. A avenida Nações Unidas
(Marginal Pinheiros) já é caracterizada pelo intenso fluxo de veículos e pela presença do trem, a
inserção do monotrilho será no canteiro central desta via de forma que o mesmo se integrará a
paisagem existente, compondo-se como mais um elemento de mobilidade (ver fotos 5.4.1-21 e
6.4.5.1-22).
A presença da Estação Granja Julieta, enfatizará a função do Carrefour Alexandre Dumas como
um ponto nodal na região, ver Fotos 6.4.5.1-24 e 6.4.5.1-25.

Foto 6.4.5.1-21: Padrão de ocupação na via Marginal
Pinheiros

Foto 6.4.5.1-22: Ponte Estaiada

Foto 6.4.5.1-23: Sede da Rede Globo em São Paulo

Seguindo o traçado da Linha Ouro chega-se a estação Morumbi, região onde se localiza a
Estação Morumbi da CPTM, região de intenso fluxo de pessoas e de veículos e que vem
sofrendo alterações na paisagem urbana a partir da implantação da Operação Urbana
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Consorciada Água Espraiada, que vem impulsionando a implantação de novas empresas e
incorporadoras na região (ver Fotos 6.4.5.1-26 e 6.4.5.1-27).

Foto 6.4.5.1-24: Padrão de ocupação Granja Julieta

Foto 6.4.5.1-26: Estação Morumbi

Foto 6.4.5.1-25: Estação Granja Julieta

Foto 6.4.5.1-27: Entorno Shopping Morumbi

Após percorrer este trecho seguindo pela via Marginal Pinheiros, entre as estações Granja
Julieta e Morumbi, o traçado seguirá pela área central da avenida Jornalista Roberto Marinho até
a altura da avenida Washington Luis. Na avenida Roberto Marinho estão previstas a
implantação das seguintes estações, Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Água Espraiada, Vereador
José Diniz e Brooklin Paulista.
A estação Chucri Zaidan será implantada no cruzamento com a avenida de mesmo nome,
região que tem como referência a presença do edifício sede da Rede Globo em São Paulo (foto
6.4.5.1-23). Esta área faz parte do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada,
instituída pela Lei Municipal n° 13.260/2001.
“O perímetro de abrangência da OUCAE abrange setores urbanos localizados na região sul da
capital, ao longo do eixo da avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga av. Água Espraiada) e
do seu prolongamento até a Rodovia dos Imigrantes, no sentido Oeste-Leste, bem como os
setores ao longo da avenida Eng. Luis Carlos Berrini e da Marginal Pinheiros, incluindo o eixo da
avenida Doutor Chucri Zaidan e sua extensão até a av. João Dias, no sentido Norte-Sul.”
(GEOTEC, 2009).
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Trata-se de uma área na qual a paisagem urbana local, desde a implantação da Operação
Urbana Água Espraiada vem sofrendo intensa intervenção do setor imobiliário seja para a
construção de edifícios coorporativos como residenciais. Este processo tem como resultado a
substituição de antigas residências unifamiliares por novas ocupações, principalmente por
edificações verticais, algumas com acabamentos espelhados, incorporados do padrão de
arquitetura importado das renovações urbanas européias (Barcelona, Londres e Alemanha) e de
algumas cidades americanas.

Foto 6.4.5.1-28: Avenida Jornalista Roberto Marinho

Foto 6.4.5.1-29: Ocupação ao longo da avenida Roberto
Marinho

Foto 6.4.5.1-30: Contrastes de ocupação na avenida
Jornalista Roberto Marinho

Foto 6.4.5.1-31: Contraste entre a ocupação horizontal
e o processo de verticalização.

Foto 6.4.5.1-32: Contraste entre as habitações
subnormais e a verticalização

Foto 6.4.5.1-33: Contraste entre as habitações
subnormais e a verticalização
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A implantação da Estação Chucri Zaidan contribuirá para o estabelecimento de novos pontos
nodais na área em transformação, sendo que atualmente na área são referências o edifício da
Rede Globo e a Ponte Estaiada, cuja estrutura utilizando tirantes funciona como um marco da
renovação urbana na área ao mesmo tempo em que impõe a modernidade da área para a
região (fotos 6.4.5.1-21 e 6.4.5.1-22).
Conforme dito anteriormente, o traçado da Linha Ouro seguirá pela área central da avenida
Jornalista Roberto Marinho (fotos 6.4.5.1-28 a 6.4.5.1-33), onde se localizarão as estações Vila
Cordeiro, Água Espraiada (altura da avenida Santo Amaro Fotos 6.4.5.1-34 e 6.4.5.1-35),
Vereador José Diniz (altura da avenida de mesmo nome Foto 6.4.5.1-36) e Brooklin Paulista.
A estação Água Espraiada será implantada na avenida Roberto Marinho na altura da avenida
Santo Amaro, importante via da zona sul de São Paulo, um corredor de comércio e serviços,
com paisagem urbana diversificada, na qual as edificações ao longo da avenida variam muito
quanto ao seu estado de conservação, predominando a horizontalidade em contraste com o
padrão vertical que vem sendo implantado nas demais vias do entorno. A estação Água
Espraiada será um importante ponto de conexão com o corredor de ônibus da avenida Santo
Amaro.

Foto 6.4.5.1-34: Avenida Santo Amaro

Foto 6.4.5.1-36: Avenida Vereador José Diniz

Foto 6.4.5.1-35: Avenida Santo Amaro

Foto 6.4.5.1-37: Avenida Washington Luis, área vazio,
onde ocorreu acidente com o avião da TAM

“O traçado prossegue direcionando-se ao fundo do vale do Córrego Água Espraiada onde a
Prefeitura do Município de São Paulo deverá implantar o prolongamento da Avenida Jornalista
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Roberto Marinho em direção à Rodovia dos Imigrantes. O elevado da Linha 17-Ouro, neste
segmento, apresenta uma declividade de 6% em decorrência da diferença de nível entre o
espigão da Avenida Armando Arruda Pereira e o referido vale. O traçado está projetado sobre o
eixo do futuro prolongamento da avenida onde estão localizadas as estações Cidade Leonor,
junto à rua Coriolano Durand, Vila Babilônia junto à rua Alba, Vila Paulista, nas proximidades da
avenida Dr. Lino de Moraes Leme e Jardim Aeroporto, nas proximidades da Rua Marília de
Dirceu e Avenida Washington Luís. À exceção da Estação Jabaquara, todas essas estações
objetivam atender às demandas lindeiras da região.” (Metrô, 2009).

Foto 6.4.5.1-38: Pátio Jabaquara

Foto 6.4.5.1-40: Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya

Foto 6.4.5.1-39: Terminal Jabaquara

Foto 6.4.5.1-41: Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya

A paisagem característica desta porção da ADA, no trecho final da Linha Ouro -17 próxima ao
Terminal Jabaquara (Fotos 6.4.5.1-38 e 6.4.5.1-39), no local onde será a futura Estação Hospital
Saboya, trata-se de uma área caracterizada pela presença de uma paisagem marcada pela
presença de infraestrutura de dois equipamentos, a saber, o Terminal Jabaquara e o pátio de
trens do metrô e o hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.
Tanto o Terminal Jabaquara como o Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya caracterizam-se
como pontos nodais da ADA, pelo volume de pessoas que diariamente atraem para o local, com
a implantação da Linha 17-Ouro esta função será reforçada, além do surgimento de novas
demandas para a utilização destes equipamentos (ver Fotos 6.4.5.1-40 e 6.4.5.1-41).
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