PROJEÇÃO DA ÁREA
SELECIONADA PARA O PROJETO

GALERIAS DA
PAULISTA
Acima, o mapa das galerias
da avenida. Em destaque, a
que fica sob o Conjunto
Nacional.

Entrada pelo canteiro na esquina
com a Rua Augusta.

Foto e croqui apresentados pela reportagem do Jornal Folha de São Paulo.
Fonte: Jornal Folha de São Paulo (28/09/2010).

Apresentação

A Av. Paulista e suas galerias subterrâneas

Este trabalho abre uma investigação acerca dos espaços
residuais obsoletos existentes no subsolo da Avenida Paulista, na
capital de São Paulo. Trata-se da existência de várias galerias
abandonadas que surgiram devido ao projeto de alargamento da
avenida na década de 1970, quando a prefeitura municipal
desapropriou propriedades privadas para aumentar a calha da
avenida e para a construção de uma pista rebaixada para
veículos. Os espaços privados construídos existentes nos
subsolos, em sua maioria garagens, viraram espaços obsoletos
abandonados, de domínio público, porém sem interesse ou
proposta de uso pela prefeitura. Décadas após as reformas, esses
espaços continuam inacessíveis e abandonados, sem uma
proposta de intervenção.

A avenida que é considerada o símbolo de São Paulo e corredor cultural da
metrópole, esconde, ao longo dos seus 2800m de extensão, um conjunto de 22
galerias abandonadas no seu subsolo. Esses espaços são frutos do projeto intitulado
“Nova Paulista”, da década de 1960/70, que previa uma reformulação da Avenida
Paulista, alterando a configuração da sua malha viária e o alargamento da via. As
galerias subterrâneas são fragmentos das áreas construídas dos edifícios que
tiveram parte de seus subsolos desapropriados pela prefeitura para o alargamento
da avenida.

A verticalização da avenida já tem seu potencial esgotado e
a apropriação dos espaços públicos pelos pedestres é uma
tendência atual na Avenida Paulista. Considerando o custo do solo
numa grande metrópole e a escassez de novas áreas livres para
construir, esses espaços se apresentam como alternativas para
intervenções de interesses públicos e privados.
O intuito do presente projeto é levantar o potencial das
galerias subterrâneas, analisar a viabilidade de uso dessas áreas
e propor uma intervenção projetual que requalifique esses
espaços e gere um novo atrativo urbanístico na Avenida Paulista.

No início da década de 1970 a Avenida Paulista passou por uma grande
transformação. Obras viárias foram realizadas para cobrir o aumento do fluxo de
veículos na cidade, exigindo assim modificações na malha viária da Paulista e
avenidas ao redor. Com a inauguração do complexo viário ligando as avenidas da
região, ocorreu um aumento do fluxo de automóveis na Paulista, que, apesar da sua
largura, não comportou tamanha invasão. Entra em cena o projeto “Nova Paulista”,
série de projetos iniciada ainda na década de 1960, com início das obras no ano de
1972, por iniciativa do prefeito e engenheiro José Carlos Figueiredo Ferraz. Os
planos para a transformação da Paulista começaram em 1968, quando a Prefeitura
promulgou a lei nº 7.166 que desapropriava 10 metros de calçada de cada lado da
avenida, estabelecendo um novo recuo e alinhamento para os edifícios.
O projeto Nova Paulista previa o rebaixamento da pista de veículos de fluxo
mais rápido, além do alargamento da calha da avenida no nível da superfície com a
criação de mais faixas e bulevares para pedestres e também a construção
simultânea do túnel para o metrô. Com a mudança de prefeito houve a desistência
das obras de rebaixamento da via e da construção do metrô, sendo concluída
apenas a obra de alargamento. A Paulista original possuía 30 metros de largura e,
com o novo projeto, passou a ter 48 metros no total.

Atualmente a Avenida Paulista é um dos locais mais frequentados pelos
paulistanos e turistas, espaço democrático de lazer onde todos os tipos de pessoas
convivem harmonicamente. Quem frequenta a avenida e caminha nas suas
calçadas não tem a dimensão dos grandes espaços vazios sob os seus pés. São
áreas enclausuradas, inacessíveis, espaços públicos desperdiçados que não
tiveram a merecida atenção por parte de governantes e empreendedores e que se
encontram vazias desde a década de 1970.

Objetivo
Inserir no contexto do subsolo abandonado da Avenida Paulista novos lugares
de convívio, lazer e serviços, integrados com a malha de transporte público existente
(estação de metrô) e com o nível da superfície da avenida. Aproveitar os espaços
com maior potencial para tal intervenção, com um olhar crítico consciente da sua
viabilidade construtiva, econômica e de aproveitamento de uso pela população que
frequenta a região.

Justificativa
A interrupção de grandes obras públicas gera espaços obsoletos e áreas
degradadas dentro dos centros urbanos. A desconfiguração urbanística desses
espaços pode acarretar numa perda da qualidade de vida nas cidades, como
também um desperdício da infraestrutura já consolidada.
O espigão da Paulista é uma das áreas mais nobres de São Paulo e o não
aproveitamento desses espaços ocultos aguçam a curiosidade e a criatividade da
população para indicar propostas no local. O uso do espaço subterrâneo da Avenida
Paulista é um modo de ampliar a superfície da cidade, aproveitando espaços
ociosos enterrados em segredo abaixo das calçadas.

Projeto Nova Paulista (1960/70). Desenho e projeto do arquiteto Nadir Mezerani.

Ruínas atuais das galerias abandonadas no subterrâneo da Av. Paulista.

Fonte: nadirmezerani.blogspot.com

Fonte: Jornal Folha de São Paulo (28/09/2010).

O presente trabalho propõe uma retomada dos olhares a esses
espaços esquecidos, com uma abordagem crítica e propositiva para
possíveis intervenções futuras.

O projeto

O projeto imaginado dentro do recorte da avenida utilizou 5 galerias,
com dimensões variadas, totalizando cerca de 6.000m² de aproveitamento
desse subsolo existente. Foram projetadas também as conexões entre
essas galerias, através de escavações sob a Av. Paulista, Rua Augusta e
Rua Padre João Manuel, desembocando no terreno onde foi criada uma
praça rebaixada para a conexão do subsolo com a superfície da avenida.
Dentro do programa estabelecido, teremos a conexão direta com a
estação Consolação do Metrô, oferecendo espaços para encontros e
comércio. Ao longo dos espaços subterrâneos teremos comércio, espaços
para apresentações artísticas, eventos, alimentação, entre outras
atividades. Os edifícios do Conjunto Nacional e Shopping Center 3 serão
conectados através dessa passagem subterrânea, oferecendo novos
percursos na região.
Uma nova configuração de praça aberta foi idealizada para unir o
Parque Mario Covas, o palacete (futuro Museu da Diversidade Sexual), os
edifícios lindeiros e a praça rebaixada criada nesse projeto. Essa nova
quadra é o coroamento do projeto de aproveitamento das galerias
subterrâneas, conectando a superfície da Av. Paulista e o subsolo do
projeto.
Esquema geral das obras realizadas para alargamento da avenida, com
destaque para o surgimento das galerias.

A proposta de projeto prevê uma complexa ligação subterrânea entre as galerias existentes nas
calçadas da estação Consolação do metrô, Shopping Center 3 e Conjunto Nacional. Escolheu-se
essas galerias por serem de maiores dimensões, estarem agrupadas relativamente próximas umas
das outras e também pela relevância dos edifícios e equipamentos públicos já existentes juntos às
mesmas. Além das galerias disponíveis, haverá um prolongamento do conjunto projetado para
alcançar a área atual do edifício Shopping Market Paulista, que, para benefício desse projeto, será
removido para a construção de uma praça rebaixada no seu lugar.

Localização Parte C

Dividindo a área total de intervenção em 3 partes, propõe-se a nomeação do projeto em Parte
A, Parte B e Parte C, como forma de facilitar a descrição dos mesmos nessa prancha. Essa divisão
está relacionada também com o programa de necessidades a ser adotado em cada parte,
condizente com o potencial que cada área possui.

AV. PAULISTA

A

A Parte A é o trecho que possui galerias subterrâneas conectadas diretamente com a Estação
Consolação. Devido à essa proximidade, o seu potencial de projeto prevê uma área de comércio e
espaços de espera/encontros para o público que entra e sai do metrô.

B
Palacete Franco de Mello

C

A Parte B é o trecho que interliga as galerias subterrâneas do Center 3 e do Conjunto
Nacional. Devido ao grande fluxo de pessoas que frequentam esses dois edifícios, foi previsto ali
um misto de comércio, cultura e espaços de lazer.

Edifício Barão de Itatiaya
Edifício Market Paulista

A Parte C é o trecho originado com a proposta de prolongamento subterrâneo do complexo, a
partir da continuação do corredor existente na Parte B. Nessa área teremos uma praça rebaixada
que interligará a superfície da avenida Paulista com o nível do 1º subsolo do projeto, inserida numa
nova configuração de quadra aberta no local. Esse trecho possui um grande potencial para áreas de
descanso, lazer e espaços para apresentações culturais e eventos ao ar livre.

Edifício Parque Paulista
ALAMEDA SANTOS

ÁREA DO PROJETO SUBTERRÂNEO
PROJEÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
DO PROJETO

Acessos

Parque Mario
Covas

PARTE A:
Plataforma da estação Consolação
O layout atual da plataforma da estação Consolação é formado pelo
mezanino de embarque (acesso da avenida via escadas fixas, escadas
rolantes ou elevadores), as catracas de acesso, bilheterias e áreas técnicas.

Acesso Av.
Paulista

Área de
intervenção

Novo acesso
Conexão com
o complexo
subterrâneo

Acesso Av.
Paulista

Situação atual

Nova plataforma de
serviços
(Área aproximada =
1600m²)

Parte C: Ligações propostas

Considerando o nível da plataforma (cota -8,65m), a proposta visa
interligar a estação existente com o complexo subterrâneo do projeto,
através de uma reconfiguração do layout das bilheterias e áreas técnicas.
Procurou-se manter os ambientes de trabalho existentes, sendo possível
ainda criar espaços maiores para os funcionários.

Alameda Min. Rocha Azevedo

Localização Parte A

O fluxo de pessoas saindo das catracas do metrô poderá seguir duas
rotas: a primeira, através das saídas atuais via escadas, dando acesso direto
à Avenida Paulista; e a segunda, adentrando o novo complexo subterrâneo
proposto.
O prolongamento da estação Consolação se dará com a ligação
subterrânea que atravessa a Av. Paulista, conectando as galerias
abandonadas dos dois lados da avenida.

Ligação com o Conjunto Nacional
(travessia sob a Rua Augusta)

Proposta de intervenção

PARTE B:

Localização Parte B

Parte B: Situação Atual (Nível do 1º Subsolo)

Parte B: Conexões propostas

Na Parte B temos a presença das maiores galerias: a do Conjunto
Nacional (aproximadamente 2500m²) e do Shopping Center 3
(aproximadamente 1200m²). A conexão entre elas se dará através da
travessia sob a Av. Paulista, interligando as galerias subterrâneas dos dois
lados da avenida pelo nível do 1º e 2º subsolos. Foi trabalhada a questão
do pé direito duplo entre os 2 níveis de subsolos e mezaninos, criando
uma área nobre no complexo proposto, centralizado abaixo da avenida.
O fluxo de pessoas nos 2 edifícios foi um fator determinante para a
escolha dos usos de cada espaço. No Center 3, temos o fluxo de pessoas
que frequentam a praça de alimentação e as lojas. Por conta disso, foi
criado um espaço de transição entre o shopping existente e o novo espaço
adentrando a galeria, com comércio e um amplo espaço multiuso, para
eventos e food trucks. Já o público que frequenta o Conjunto Nacional é
forte consumidor de arte, devido à presença da Livraria Cultura no edifício.
Assim sendo, foi criado também espaços para exposições de arte, áreas
de encontro e descanso.

Rua Padre João Manuel

Conjunto Nacional e Shopping Center 3

A conexão do Center 3 será feita pelo prolongamento do corredor de
lojas do 1º subsolo, adentrando a galeria subterrânea adjacente a esse
espaço. No Conjunto Nacional, onde está o quarteirão que possui a maior
de todas as galerias, foi aberto um trecho da parede da garagem, no 1º
subsolo, fazendo uso de parte das vagas para criar uma passagem para
os usuários, que ligará diretamente aos elevadores e à rampa central do
Conjunto Nacional.

PARTE C:
Praça rebaixada e a nova configuração da
quadra

Alameda Santos

Na Parte C foi projetada a parte de conexão da superfície da avenida
com o complexo subterrâneo. A proposta foi baseada na união dos projetos
de dois estudos de caso: a praça rebaixada do Metrô São Bento e a quadra
livre do Parque Cultural Paulista (a Casa das Rosas).

GALERIAS EXISTENTES

DEMOLIR

SHOPPING CENTER 3

CONEXÕES DE
PROJETO (PROJEÇÃO)

CONJUNTO NACIONAL

CONSTRUIR

Como é possível ver na imagem a lado, temos uma configuração de
quadra semelhante à da Casa das Rosas, com os mesmos elementos
presentes: um casarão histórico, uma torre comercial e um parque.
Atualmente todos esses elementos se encontram separados pelos muros
de delimitação dos lotes. O ponto positivo é que a configuração disponível
é favorável para a eliminação desses muros, conectando toda a quadra. O
edifício de comércio popular Market Place será removido do local, para
favorecimento do novo projeto, e no seu local será aberta uma praça de
acesso ao complexo subterrâneo.

CONEXÃO COM O CORREDOR
SUBTERRÂNEO (PROJEÇÃO)
DEMOLIR

EDIFÍCIOS VIZINHOS

ACESSOS

Fechamento superior
em vidro temperado
laminado
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Av. Paulista
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O projeto propõe a ligação de 5 galerias conectadas através de novas
escavações no subsolo. Essas ligações permitem um fluxo de pedestres
pelo subterrâneo, criando novas rotas como alternativa às calçadas e
faixas de pedestres congestionadas de pessoas nos horários de pico
naquela região.

Pensando no conforto ambiental do complexo, foram
planejadas aberturas na calçada da avenida, que serão
protegidas com a instalação de uma estrutura de vidro. Essas
estruturas servirão de palco para apresentações dos artistas de
rua no nível da superfície da avenida, além de possuírem a
função de levar um pouco de iluminação natural e renovação de
ar (efeito chaminé) para o subterrâneo.
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Devido à proximidade com a estação do Metrô Consolação e aos
centros comerciais Conjunto Nacional e Shopping Center 3, o projeto
possui grande potencial para se beneficiar do intenso fluxo de pessoas
propiciados por esses novos caminhos subterrâneos. Por conta disso, o
programa geral prevê corredores comerciais, espaços de
espera/encontros, áreas livres para exposições, eventos, praça de
alimentação com Food Trucks e sanitários. Toda essa nova
infraestrutura se conecta com a praça criada no contexto da nova
configuração de quadra aberta como coroamento do projeto, garantindo
a conexão do nível da superfície da avenida com o complexo
subterrâneo.

7

Sabendo que sozinhas essas aberturas não são suficientes
para garantir a renovação do ar e o conforto térmico necessários
para uma obra desse porte, foi planejado a instalação de um
sistema de ar condicionado central para todo o subsolo, fazendo
o uso de áreas técnicas colocadas em pontos ao longo do
projeto.
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Mezanino livraria

2

Salão cafeteria

25

16
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Sanitários e DML

20

11

Acesso ao Shopping Center 3

21

Lojas nos vagões de metrô

12

Área Técnica (Equipamentos)

22

Estacionamento Conjunto Nacional 2º Sub.

Corredor comercial 2º Subsolo

26

Vazio
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Corredor comercial 1º Subsolo

13

Acesso à praça

23

Espaço livre para eventos
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Projeção abertura zenital (Palco dos artistas)

14

Praça rebaixada

24

Food Trucks
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Acesso ao Conjunto Nacional

15

Estação Metrô Consolação

25

Estacionamento Center 3 - 2º Subsolo
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Estacionamento Conjunto Nacional 1º Sub.
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Auditório

26

Portão de acesso para os Food Trucks
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Faixa de pedestres elevada

17

Livraria

27

Área administrativa

18

Espaço de convivência

28

Estoque da livraria
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Cafeteria
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Rota de fuga – Saída pelo Metrô Consolação
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Elevadores e rampa de acesso do Conjunto Nacional

15

23

18

19

20

27
12

Av Paulista
21

29

A ideia é simular uma plataforma de
metrô nesse longo corredor, que
ligará a estação do Metrô com o
espaço multiuso para eventos na
parte central desse projeto.
12

Alameda Santos

Vagão de Loja – Sugestão
de layout básico

Alameda Min. Rocha Azevedo

O corredor comercial do 2º subsolo (cota -8,65m), que utiliza a
galeria original do Conjunto Nacional, terá uma configuração de
lojas diferenciada. Em vez de um corredor com boxes de lojas
comuns, utilizarei os vagões do metrô para criar lojas
personalizadas dentro de cada um.

Parque Mario Covas
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Rua Padre João Manuel

22

Shopping
Center 3

Subsolo Banco

Rua Augusta
Subsolo Banco
do Brasil

J. Safra

Subsolo
Shopping
Center 3

Rua Augusta

Rua Padre João Manuel

Av Paulista

Conjunto
Nacional

Av Paulista
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Alameda Santos
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Crédito da Imagem: Jornal Folha de São Paulo. 28/09/2010
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Lojas e conexão com o Metrô Consolação.

7

Corredor comercial (2ºSub.): Lojas
personalizadas dentro dos vagões do metrô.

Espaço de eventos, praça de alimentação com
Food Trucks, escada/arquibancada, acesso ao
Shopping Center 3.

8

Palco dos artistas da Paulista. Calçada do
Conjunto Nacional.

9

Palco dos artistas da Paulista. Calçada do
Shopping Center 3.

Espaço de eventos, praça de alimentação com
Food Trucks, corredores de lojas, acesso à
garagem do 1º subsolo do Conjunto Nacional.
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Espaço comercial (Parte A) e corredores de
acesso à Parte B.
Corredor comercial recuperado (1ºSub.):
manteve-se a identidade visual do Conjunto
Nacional, através do piso em pedra
portuguesa e utilização da estrutura existente.
Estado de abandono da galeria original do
Conjunto Nacional. Foto referência para o
pré-dimensionamento do corredor comercial
proposto.
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Vista da praça reconfigurada: Espaço aberto
conectando o Parque Mario Covas, o casarão,
o edifício comercial e a praça rebaixada.
Vista da praça rebaixada: Espaço aberto
para eventos e piso de vidro em formato de
tabuleiro de jogos.
Vista noturna dos tabuleiros de jogos com
iluminação em Led por baixo do vidro.

