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RESUMO

sua

e

ABSTRACT

ra

íi

por

v i sando

ve i ra11

reno e 
t iva à sua 
econômi cas 
tores das ãreas do conhecimento.

Contribution to the documentation and historica 1-critica 1 analysis of 
CUASO physical planning - University City - "Armando de Salles 01ivej_ 

" - USP Campus - Capital, beginning with the choice of the land, its 
evolution. Emphasizing main periods with relation to its dêfinitive 
implantation and politic - economic situation of University, in order 
to assist, physically, the different fields of Knowledgg. Study of the 
impact of this planning into the University population and into its 
main buildings since the analysis of the proposed and real perfomed 
architecture along the fifties, the sixties and the seventies until 
october, 1984. Study of the principies by with the perfomance of the 
building is avaluated in Brazilian and International Research InstitjJ 
tions in order to apply the results in the rat i ona 1 i za ti on the
Architecture CUASO, besides the S tanda rd i za t i on and qua 1 i ty contrô’1 of 
its components.

Contribuição para a documentação e analise histórico-crítica do Plane 
jamento Físico da CUASO - Cidade Universitária "Armando de Salles 01i

- Campus da USP - Capital, a partir da escolha da gleba de tej^ 
evolução. Destacam-se os períodos de importância significa 
implantação definitiva, face ãs condicionantes políticas- 
da Universidade, visando atender fisicamente os diversos se 

Examina os Reflexos desse Planejameji 
to na integração da Comunidade Universitária, bem como seus princi
pais edifícios, a partir da análise da Arquitetura proposta e realiza 
da durante os períodos dos Anos 50/60/70 atê outubro de 1984, ressal
tando suas características técnicas gerais. Estuda os critérios para 
"Avaliação de Desempenho dos Edifícios", elaborados e utilizados 
Instituições de Pesquisas, â nível nacional e internacional, 
sua aplicação na CUASO, objetivando a Racionalização da Arquitetura 
como obra pronta; bem como a Normalizaçao e Controle de qualidade dos 
seus componentes.
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1. INTRODUÇÃO

t iveram

Interior do Estado de

do-
cenc ia

os

numa .i

demais Universidades brasi
que

ma i or
no

um pro-
adv indo

bem
fundação e cr_i_

Para isso, afim de melhor equacionar os assuntos, 
o trabalho, que ora colocamos sob a fc?rma de dissertação, 
tro) capítulos, a saber:

d iv i d imos 
em 4 (qua -

i r o 
periência aos estudantes de Arquitetura e 
na produção do espaço, principa1 mente aqueles voltados para a 
ção Superior.

essa ex-

Diante desse quadro de aspirações e considerando que a 
parte de minha profissional, sempre esteve ligada à USP, senti-me 
dever de ofício de pesqu i sa rop1anejamento Físico de seu Campus, 
como sobre sua Arquitetura, desde os primórdios de sua 
ação da CUASO na antiga fazenda do Butantã.

Os estudos relativos a esta dissertação de mestrado, 
início a partir dos anos 70, ocasião em que assuminos a chefia do De
partamento de Projetos do Fundusp Fundo de Construção da Universida 
de de Sao Paulo, embuído da responsabi1idade em colaborar na produção 
do espaço criado e construído, visando atender, as necessidades físi - 
cas da USP, dentro dos seus Campi da Capital e 
Sao Paulo.

Este propósito se fortaleceu a partir do meu ingresso ã 
em 1977, no Departamento de Tecnologia da FAUUSP.

Durante este período, tivemos oportunidade de refletir de for
ma ordenada e com a devida orientação sobre os problemas do Planeja - 
mento, Projeto e da Construção na CUASO, bem como em outras ativida
des similares externas a USP, numa ação ponderada sobre as rea1izações 
na minha vida profissional iniciada em 1961. Com isto procurei extr_a 

que de melhor consegui realizar, objetivando transferir 
demais colegas interessados 

Educa -

Outrossim, por coincidência, o Fundusp em 19^0 inicia 
cesso de avaliaçao parcial de Desempenho dos seus Edifícios, 
ã necessidade, de que tanto a USP, como as 
leiras, tinham de estudar e avaliar o trabalho jã realizado no 
diz respeito ao Planejamento, Projetos e Obras de seus Campi.
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Desemepnho

resses.

o

Inicialmente sao abordados os 
ras da Universidade Brasileira (2.1.), 
po, nas demais Universidades.

no, a 
teração com

Este capítulo, fornece subsídios básicos para uma melhor com
preensão da açao da USP a nível local, Nacional e Internacional, com 
reflexos marcantes no Planejamento Físico de sua CUASO.

Finalmente, pelos bafejos da sorte, neste ano, comemora-se o 
cinquentenário de sua existência, formando assim possível a realiza - 
ção das abordagens sobre o estágio de seu desenvolvimento.

Neste capítulo, também são enfatizados simultaneamente o Ens_i_ 
Pesquisa e a Prestação de Serviços ã Comunidade na USP, numa iji 

a sociedade.

. Aspectos Históricos da Universidade de São Paulo;

. Cidade Universitária - "Armando de Salles Oliveira", criação, evoli£ 
ção do seu Planejamento Físico;

. Arquitetura na Cidade Universitária - "A.S.O," - "0 Espaço Constru_£ 
do" - relação das obras concluídas e respectivas caca tersiticas te£ 
n i cas gerais;

. Levantamento e Esutdos dos Critérios para Avaliação de 
das Obras Universitárias - CUASO

Assim, de maneira suscinta nesta introdução, abordaremos, ca
da item objetivando explicitar os acontecimentos, de forma cronlógica 
permitindo aos leitores interessados,, situarem-se dentro do texto em 
questão, da melhor meneira possível, no respeito digno dos seus inte-

fatos ligados ãs Raízes Primei- 
e seus reflexos ao longo do tem

Assim ,o capítu 1 o 2, trata dos Aspéctos Históricos da Universi
dade de São Paulo, e está sub-dividido em 5 (cinco) itens.

A seguir enfocamos os Principais Fatos Históricos Relativos a 
Ciração e Evolução da USP, a partir de 193^, passando pela sua Refor
ma Universitária ocorrida em 1969, implementada pelo então Reitor 
Prof. Miguel Reale.
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de
mun í c i ar
bastante

a
Ia

a

elabora

os

evolução física do Campus, 
partir do exame dos mapas,

L

ocuparam
Mar-

primeiras condicionates para
res sa1tados 

no item (3-2) 
definição da Gle^ 

durante a Reitoria do Prof. Reynaldo Por-

como a

um se

a criação

sistematização e orga
i nf1uênc ia mar-

Inicia 1mente, temos as 
da Cidade Universitária - USP - Capital (3-1) onde são 
principa1mente os problemas de ordem política. A seguir 
são abordados os fatores intervenientes na escolha e 
ba da Cidade Universitária, 
chat (1935/1537).

ne-se a filosofia, 
para o Plano Diretor cuja 

na pessoa do Prof. Ernesto de Souza Campos.

Para isso o trabalho analisa toda 
desde seu nascimento até os dias atuais, 
dos vários Planos Diretores da CUASO.

No entanto, como a toda ação, corresponde uma reação, e neste 
sentido, esta se revestia de esperança e alegria ã USP, face ao re
nascimento da ideia de se instalar efetivamente a Cíldade Universitã - 
ria. Novos estudos de Planejamento do Campus se fizeram realizar no 
período compreendido (19^1/19^7). Durante esta fase, nas pesquisas r£ 
alizadas encontramos o Plano Diretor da Cidade Universitária, 
do durante a Reitoria do Prof. Jorge Americano (1941/1946). Trata-se o pois, do plano mais velho que conseguimos encontrar. No entanto,

Neste período defi 
nizaçao dos dados básicos 
cante se faz presente

No capítulo (3), discorremos sobre a "Cidade Universitária, A£ 
mando de Salles Oliveira" - Campus da Capital, desde sua criação, evo 
lução até a presente data. Este capítulo, pela sua importância foi 
senvolvido de maneira abrangente em 16 itens, objetivando 
principa1 mente os estudiosos da CUASO, de uma documentação 
rica em compl ementaçao às publicações até então conhecidas’.

Em sequência, 
tado de 1937, e seus reflexos 
um período de nostalgia

no item (3-3) fazemos referências ao golpe dê Es^ 
na Cidade Universitária, caracterizando 

em vista da ideia ter sido relegada a 
gundo plano, muito embora sua semente se encontrasse em estado laten
te. Este período está compreendido em 1937/1941, sendo que 
a Reitoria os seguintes Professores Dr. Reynaldo Porchat, Lucio 
tins Rodrigues e Domingos Rubião Alves Meira.
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no-
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Pro-
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ce

pelo
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1951
Conso-

01 i vei ra’<>, 
vers Tvel

a Cidade Universitária "Armando de Salles 
fase áurea - item (3,9), tornando-se irre- 

no Campus, graças ao apoio dado

senvo1v ido nos 
e chamado de 
1 i daçao*1.
m inen te P rof.

o e-

estudos de Planejamento prosseguem durante as gestões dos 
Prof. Antonio de Almeida Prado e Benedito Montenegro.

No período seguinte (1951/1953), item (3-6) a Cidade 
tária durante a gestão do Prof. Ernesto de Moraes Leme, tem sua pri- 

fase ãurea. Praticamente torna-se irreversível pelo trabalho de^
4 (quatro) cantos do Campus, sendo que o ano de 

"garantia" de realização da obra e o seguinte de 
Surgem as primeiras obras, e para essa muito contribui

Lucas Noqueira Garcez, então governador do Estado de São

em suas
pelo Conselho Universitário, tste, por sua 

demais planos que irão advir, onde o sistema 
se fazem sent i r.

Norma 1i zação, 
e as escolas

0 período seguinte item (3.7) “ sendo Reitor o Prof. José de 
Mello Moraes, coincide com as comemoraçoes do IV Centenário da Fúnda- 
ção da Cidade de São Paulo. Nesta ocasião, o Projeto do Plano Diretor 
da Cidade Universitária é concluindo e editado, numa homenagem ao 
bre acontecimento.

A partir do ano 60, 
inicia uma nova 

sua implantaçao física

A seguir no item (3.5), durante o período (19^+7/1951)
Reitores os Professores Lineu Prestes, Miguel Rea1e e Luciano Gua 1 

berto. 0 Plano Diretor de 19^9 ê concluído em suas linhas mestras,sen 
do apresentado e aprovado pelo Conselho Universitário. Este, 
vez, servirá de base aos 
viãrio ea setorização emáreas afins do conhecimento, 
No campo dos projetos arquitetõnicos decide-se pela 
onde os edifícios tipo oficina seriam pavi1honares, 
gundo plano geral do grupo Biológico.

No entanto, na fase seguinte item (3.8) - (1955/1960), 
a necessidade de adaptações, o Plano Diretor do Campus é replanejado 
sob orientação do Prof_. Hélio Duarte, com anuência dos Reitores 
fessores Alípio Corrêa Neto e Gabriel Silvestre Teixeira de Carvalho. 
Os vários setores sofrem alterações, bem como o sistema viário, 
que tange a execução das obras, os resultados são insignificantes 

as necessidades da USP.
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sa
bedor i a e

a

na
visando abrigar

os

de

na

ra

nos Edifícios.

seguinte 
refleti ndo

espaço
exi -

1%7, 
da

No entanto, 
Paiva (1973/1977) - 
vimento acelerado,

Quanto aos demais períodos, no que tange ao Planejamento Fis_i_ 
co do Campus, poucas modificações houveram.

com a

tacam-se a

durante a Reitoria do Prof. Orlando Marques 
item (3-13) “ o Setor Esportivo teve seu desenvoj_ 

conclusão de inúmeras obras.

camente a

então governador do Estado de São Pau lo,"Carva1ho Pinto" e pelo Reitor 
Prof. Antonio Barros de Ulhoa Cintra (1960/1963). Este, apoiado na

e conhecimento técnico dos Professores Anhaia Mello e Paulo

A gestão do Prof. Waldyr Muniz Oliva - (1978/1982) - item 
caracterizou pela implantação definitiva da ãrea Médica 

com a conclusão do Hospital Universitário.

A seguir, no período de Reitoria do Prof. Antonio h. G. Viei 
(1982 até outubro de 1984/data de encerramento deste traba 1 ho) - des^ 

integração do desenho da CUASO ã Trama Urbana da Cidade de 
São Paulo, bem como a implementação de vãrias Reformas

No entanto, dentro da cronologia dos fatos nos períodos 1963/ 
a integração Universitária timidamente se faz presente, através 

construção das obras, com seus reflexos no Planejamento Físico, co 
mo exemplo temos a implantaçao do Conjunto das Químicas, durante 
gestão do Reitor Prof. Luiz Antonio da Gama e Filho. A fase 
(3.11) “ é marcada pelos movimentos estudantis na USP, 
CUASO, através da construção dos barracões matãlicos, 

Departamentos que se transferiram para o Campus.

A partir de 1969 até 1973 ” o então Reitor Prof. Miguel Rea1e, 
imprime às obras rítmo acelerado, colaborando para aumentar o 
construído, face a implantação da Reforma Universitária na USP, 
gindo portanto abrigo para um maior numero de alunos.

C. e Almeida, replanejam novamente o Plano Diretor e executam prati- 
grande maioria dos projetos arquitetônicos dos edifícios da 

CUASO mediante contrato com os mais representativos Arquitetos de São 
Paulo da época vigente. Os vários setores, (18) dezoito são revistos 
e implantados, dentro de uma filosofia de integração setor ial ; com is- 
to sua paisagem sofre mutações significativas.

(3.14) se
CUASO,
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através

sobre a

ana1isadas sob a

como

vernos.

1
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possamos

i tens
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pelos

(3), ressaltamos o trabalho que 
Prefeituras da CUASO a bem da comunidade 

população da cidade de São Paulo 
culturais, e outros.

para com a
raram em

Para finalizar, este capítulo 
vem sendo desenvolvido pelas 
Universitária, extensiva a 
da realização de eventos

A pesquisa não se limitou apenas a esses elementos que acaba
mos de relacionar sucessivamente. Ela prosseguiu com o levantamento e 
estudos dos Critérios de Avaliação de Desemepnho das Obras Uniyersitã 
rias - CUASO, objetivando a continuidade de nossos trabalhos em futuro 
próximo, dentro da visão ampla em criar condiçoes para que 
avaliar devidamente o espaço criado e construído na CUASO.

Assim, no item (5.1) “ temos definido o conceito de Desempe - 
nbo/Performance, nos Edifícios segundo a Comissão CIB - W60, ou seja 
é “o comportamento relacionado ao uso". A seguir, no item (5.2), esti£

Ao findar o capítulo, apresentamos tabelas e gráficos relacio^ 
nados com as áreas dessas obras, por períodos de gestão de cada Reitor 
da USP e Governador do Estado de São Paulo, onde sua somatória espe - 
lha apenas aspectos quantitativos, não sendo portanto, tomadas 
parâmetros de comparação entre o Desempenho das autoridades referidas 

construção da CUASO, pois muitas obras relacionadas perdu- 
seu tempo de execução por vários períodos de Reitorias e Gc>

Para isso, este capítulo (5) foi dividido em 9 (nove) 
face a sua complexidade numa primeira abordagem de estudo.

No capítulo seguinte (4), discorremos sobre a Arquitetura 
proposta e realizada no Campus, a partir dos anos 50 passando 
60/70/80, até agosto de 1984. 0 capítulo está dividido em 6 (seis) 
tens. Sendo que em, cada um representa o período acima referido, on 
de destacamos a relação global das obras, ano de conclusão, quantifi- 
cação/m^, vinculados aos períodos de cada Reitor, bem como ás caracte 
rísticas técnicas gerais de suas principais obras, uma vez que nos 
trabalhos programados que fizemos durante o curso de Pós-Graduação 
Estruturas Ambientais Urbanas - FAUUSP, temos todas as obras da CUASO 

ótica acima considerada.
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CUASO.

res

es
em

i

formula os
Outrossim, com base no CIB W60 e ISO/TC, o I PT a pedido do, BNH, 

Critérios de Avaliação de Desempenho de Habitações de inte^ 
resse social - térreas unifami1iares, item (5-6). Os resultados des
sas pesquisas fundamentaram os trabalhos apresentados no Simpósio La
tino-Americano sobre Racionalização da Construção, 1981 (aplicação ãs 
habitações de interesse social) baseados nestes, podemos realizar a- 
daptações ãs obras Universitárias.

composto de dois 
senvo1v í da e o 
Soc i o 1óg i cas, 
analise da

Em prosseguimento, dentro da mesma linha de pesquisa, estuda- 
moa no item (5.3) ~ Os Níveis de Satisfaçao em Conjuntos Habitacio
nais da Grande Sao Paulo e sua adaptaçao pratica nos Edifícios Univer 
sitãrios - CUASO. Este trabalho foi desenvolvido pelo IPT/Fapesp e é 

volumes, sendo o primeiro relativo â Metodologia De- 
segundo aborda as Exigências de habitabi1idade Psico - 
Económicas, atuando nos centros e sub-centros, visando 

satisfaçao do usuário.

damos a relações entre os Métodos de Avaliação e controle dos Padrões 
nos Edifícios Residenciais, aplicados ãs obras Universitárias, Com ba 
se nas colocações de Nuno Portas, em seu trabalho; "Definição e Evolu 
ção da» Normas de Avaliação".

Para finalizar o capítulo (5), os itens (5.8 e 5-9), dizem 
peito a Avaliação Pós-Ocupação (A PO) dos Edifícios, elaborados pelos 
Prof? Wolfang F.E. Preiser e por Harvey Z. Rabiwovitz, onde vários fjJ 
tores técnicos, funcionais e comportamentais fazem para dos métodos 
tudados com o objetivo específico, dentro de uma amplitude maior, 
estabelecer parâmetros, que definem o Desempenho Pleno dos edifícios, 
satisfazendo as necessidades do usuário de forma que encontrem a fel_i_ 
ci dade de viver.

Ato contínuo, abordamos no item (5 - *♦) - - 0 Desempenho Pad rão na 
Construção e seus Princípios para sua preparação e os fatores para si£ 
a inclusão - D.P. 6241 - CIB - W60 - ISO/TC. Assim como este documen
to CIB - W60, o guia de Desempenho do Edifício (Guide des Performance 
du Batimen) - CSTC Bélgica é estudado em seus 14 (quatorze) elementos 
a partir da Estabilidade, segurança ao fogo, passando pelos vários con_ 
fortos (ambientais) até os problemas ligados a Durabilidade e Econo - 
mia do Edifício.
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2.1.

raízes oriundas em Portu-A Universidade Brasileira tem suas

D.seu
Em sua

ob ra ,
va-
se
e

Por tu-*no

de on-
ao

ens i no
de

f izeram

Raízes da Universidade Brasileira

- Universidade de Coimbra. Esta, podemos 
célula-mater de toda cultura dos povos que 

tanto sublimou. Foi seu fundador o Rei 
Rei Universitário".

fixava em Coimbra, 
lá, entre as torres de Alcaçova, 
gueses, que se constitui 
sível, portanto traçar a 
a té o

gal, no nascedouro da Matriz 
dizer, 
fa 1am o

2. ASPECTOS HISTÓRICOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

criação da Universidade 
influência dos conselhos do clero. Esta, após 

o Mondego, finalmente 
João III. Portanto, 

alçar dos primeiros Reis
a base da cultura luso-brasileira. Nãoé pos- 
história da educação no Brasil, do 1? ciclo 

nível superior, sem fazer referências ã "Fonte Primeira" 
de emanou a energia intelectual que, por evolução gradual, chegou 
Sistema Universitário das gerações atuais.

Outrossim, devemos ressaltar também que a primazia do 
neste país coube aos Jesuítas. Prestamos homenagens a Inigo Lopes 
Rocalde, nascido no Castelo de Loyola, nas Vascongadas. Este, alicer
çado em sólida base científico-cultural, sob influência das Universi
dades Européias da época, colhe nas mesmas o potencial humano que da
ria pretígio a sua companhia - "Sociedade de Jesus"<?- i n i c i ada com se
te irmãos. Nela, destacamos Nóbrega e Anchieta, que .tanto

que se constituiu na 
idioma que Camões 

Diniz, que deveria ter sido cognominado o 11 
destacamos com singular consideração,

de Coimbra, sob a
rias transferências de local como o Tejo e 

através de Clemente V e D.

a
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d i zer
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nos

Ar-

apenas cursos

as

os
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e

MM

gentina e
1800 - Venezue1 a,Cuba

lei ra, 
nhentista até o ano de ]~920, quando» 
tembro, instituiu-se a

a Colômbia, Uruguai, Equador, Pa- 
a instituição do saber ú 

somente no 1? quarto do século em que 
primeiras Universidades. Quando 
duas) Universidades nas duas A 

América do Norte e 26 (vinte 
Í so

Para uma analise comparativa, ao findar do século XIX, 
Estados Unidos da América do Norte já possuíam (78) Universidades, 
Canadá (12), México (2), Colômbia W , Bol ívia (4), Argentina (2)

os países como: Guatemala,
De

por nós brasileiros - paulistas. 0 primeiro, caracterizado como "Fun- 
dador11, político, homem de comando, realizador, o cérebro que esboçou 
e fomentou a unidade brasileira; o segundo, é o"Apóstolo", erudito, 
poeta das novas terras, humanista, mestre da língua, alma da cateque 
se. Ambos grandes semeadores da civilização nacional.

No século seguinte,1600-1700, 
Estados Unidos tiveram suas Universidades criadas. De 1700 

a ItíOO - Venezue1 a,Cuba e Chile, concretizam suas aspirações Univer
sitária, sendo que entre 1800-1900, 
raguai e Honduras também foram premiados com 
niversitário. Quanto ao Brasil, 
vivemos (século XX),é que surgiram as 
isto ocorreu, ja existiam 102 (cento e 
méricas, ou seja, 76 (setenta e seis) na 
e seis) na América do Sul, existindo em nosso país, 
lados de Escolas Superiores.

E lamentável reportarmo-nos à verdade do abandono a que 
relegaram quanto à constituição de nossas Universidades, pois nessa e^ 
poca quinhentista, o Peru (Universidade de São Marcos Lima), São Domiji 
gos e México já haviam assentado suas bases.

Várias foram as tentativas para criação da universidade bras_i_ 
dentro de um período de aproximadamente 3-,5 séculos daeraqui- 

. pelo Decreto 14.343 de 7 de se- 
Universidade do Rio de Janeiro, hoje chamada - 

Universidade do Brasil. Lamentavelmente, o Brasil foi um dos últimos 
países das Américas a lançar as bases do ensino em Regime Universitjã 
rio.

Quanto ãs origens da Universidade Brasileira, podemos 
que ela ja poderia existir desde o período quinhentista; só nao se ca- 
racterizou por motivos de ordem política externa e interna do 
apesar dos esforços do Provincial Padre Marçal Beliarte.
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2.2. A Universidade de São Paulo

Relativos à sua Criação e Evolução.

A história da Universidade de São Paulo se

nY
no

Piracicaba, Faculdade de Farmácia e 
ção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.

fatos
fundação

os outros países jã referidos acima (1) Universidade cada.

se encontrava em estado lateji 
criação da Faculdade de Direito. Ê poi— 

raízes, primeiro sustentã- 
pela união da Escola Poli- 

"Luiz

I mo-nos ao|
; s o Jurídico

107 (cento e sete) anos para que a 
de direito; pois de fato, creio que ela 
te na semente plantada com a 
tanto nessa Faculdade que encontramos suas 
culo de nossa Universidade, complementada 
técnica, Faculdade de Medicina, Escola Superior de Agricultura 
de Queiroz" - Piracicaba, Faculdade de Farmácia e Odontologia e cria-

f el i z 
o Comercio da Ba- 
a Repúb1i ca (nos 
serem infrutífe -

Principais Fatos Históricos

No entanto, devemos também fazer referências a alguns 
históricos dignos de registro, relacionados com vínculos ã 
da USP. Assim ê que, após a fundação da Universidade do Rio de Janei
ro, intensifíca-se a propaganda em torno dos problemas universitários

Entre nós, não só o Provincial padre Beliarte não foi 
no seu intento, mas também a Inconfidência Mineira, 
hia e do Rio de Janeiro, a Assembléia Constituinte, 
seus primeiros 20 anos), também viram seus esforços 
ros e incapazes de vencer a luta Reg i onalista, fundamentada numa po
lítica egoísta de interesses, o que furtou o país de ter o quanto an
tes as suas Universidades. Finalmente, em 11/04/1931, o Deere to 19.851 
estabelece o estatuto para implantaçao das Un.Brasi1 eiras.Dispunha 
se decreto que o ensino superior no Brasil deveria obedecer preferen
cialmente ao Sistema Universitário. Nascia, portanto, a concentração 
Universitária, historicamente, fruto da concepção acadêmica antiga, 
com aspecto monumenta 1ista, calcada na Universidade de Lisboa e 
modelação da Universidade de Coimbra numa primeira instancia.

inicia de pl eno d_i_ 
rei to a - 25 de janeiro de 1934 -, pois nesta data, através do Decre
to Estadual n? 6.283, inicia sua vida no cenário da Educação Superior 

Brasil como Universidade. No entanto, torna-se necessário reporta_r 
dia 11 de agosto de 1827, com a criação em Sao Paulo do Cur 

através da Faculdade de Direito. Passaram-se, portanto, 
sete) anos para que a Universidade de São Paulo nascesse
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do país, destacando-se, cronologicamente,

de

Ri o
de Jane i ro.

o

1929

sobre o
11 traba1ho

com
uma

Carac-

opara
AI tenf e1 der

serem

e

za campanha
Pi ra t i n i nga.
c i a t i va da ABE

passando 
desenvolva

Armando
6.283

São

1932* “ 0 então 
de Salles Oliveira, 
de 25/janeiro/193^, pelo qual 
Paulo. Colabora, também, 
Secretario da Educação, 
Si 1va. 
comissão de professores, cujo relator foi Fernando de Azevedo.

1923 “ Em São Paulo, 
sentir quando, após 
Norte, 
tã r i o ,

n?
Sao Paulo, estadista 

o decreto estadual

aqu i 
"pro 
pela

sua ora-

os seguintes fatos:
a figura do Prof. Ernesto de Souza Campos se faz 

regressar dos Estados Unidos da América do 
torna-se defensor da implantação de um Centro Uníversi- 
seme’bante ao Americano.

Paulo de Toledo Artigas, então estudante da Faculdade de Medi
cina de São Paulo, presidente do Grémio "Osvaldo Cruz", convi
da o Prof. Álvaro Osório de Almeida para proferir uma palestra 

"Advento da Universidade no Brasil". Este, em 
Faci1i tar o

Interventor Federal em
torna púb1i co 

criava a Universidade de 
a concretização deste ideal, 

dessa época, Christiano
Com este decreto, fundamenta-se o plano organizado pela

ção,concita professores e alunos a: 
de Estudos e Pesquisas, estender os conhecimentos humanos 
um largo espírito de colaboração universal, criando assim 
atmosfera de superior elevaçao que deixara marcas indeleveis 
nos jovens que nela tinham vivido durante alguns anos", 
terizava, portanto, o prenuncio da Universidade, segundo oProf. 
Ernesto de Souza Campos, em seu livro:"A Historia da USP".

1926 - No início deste ano, o jornal "0 Estado de São Paulo" - reali- 
em prol da criação da Universidade no Planalto
Promove um inquérito, numa ação semelhante á ini- 

"Associação Brasileira de Educação" - do
Este ato foi organizado por seu redator Fernando de 

Azevedo, com base em 12(doze) quesitos,onde abordava desde os 
problemas do ensino secundário até o universitário. Lutando por 
esse ideal se engaja, com inusitado entusiasmo, o jornalista 
Julio de Mesquita Filho.

0 ato governamental, dentre outros elementos de relevante im
portância, tem 2 (dois) artigos, que se faz necessário 
abordados, pois ditam os objetivos da Universidade, indo desde a 
moção pela pesquisa na busca do progresso da ciência, 
transmissão do ensino. Todo conhecimento que enriqueça
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0 a to

p i one i ras.

Faculdade de Direito

A ma i s
foi

Go-em

sao.

Escola Politécnica

na

bras i-
e presta

-Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiróz 11

eCriada em 11 de maio de 1892 < 
o3 de junho de 1901. Sua designação é

bora de maneira concisa 
bém narrarmos da

pátria, 
em 1 1 /agos to/1 827, 
Instalou-se i n i c_i_ 

em São

n?

inaugurada pósteriormen&e em 
uma homenagem a Luiz Vicente de

incluía e congregava, 
Ensino Superior, anteriormente mencionadas, a 
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras.

a história da USP, cremos ser 
mesma forma a história das suas 5 (cinco)

Criada pela lei estadual n? 196 - de 2*4 de agosto de 1893, seji 
do inaugurada 1 (Hum) ano ma i s tarde. Funcionou em prédio proprio 
Praça Coronel Fernando Prestes, próximo ã Estação da Luz, sendo tran£ 
ferida parcialmente na década de 60 para a cidade Universitária Armaji 
do de Salles Oliveira, onde se encontra hoje na sua totalidade. Con
tribuiu de maneira insofismável para a formação da juventude 
leira no Campo da Engenharia, bem como na área da pesquisa 
ção de serviços ã comunidade.

o espírito, até a realização da obra social de divulgação das Ciên
cias, das Letras, das Artes, por meio de cursos sintéticos, conferên
cias, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicosecongéneres".

antiga dentro da USP, dotada de alta tradiçao 
criada por força de lei, assinada por D. Pedro I 

inaugurada no ano seguinte, em 01 de março de 1828. 
almente no Convento de São Francisco - Largo de São Francisco, 
Paulo, em 193^, em prédio próprio. I nicia 1mente pertencia ao 
verno Federal, transferindo-se para a USP em 10 de agosto de 193^, por 
ordem de Getúlio Vargas. Dentre os inúmeros feitos realizados por es
sa Academia, destacamos os movimentos nacionalistas, de libertação de 
escravos e outros com destaque ao combate a todas as formas de opres-

a1ém das 5 (cinco) Unidades de 
determinação da criação 

Mas, ao descrevermos em- 
necessãrio, tani 

Un i dades
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i ido

em

- Escola de Farmácia e Odontologia

n?
a

Faculdade de Medicina

e

açao
n r -

Historicamente criada no final do século passado, 
instalação remonta ao findar

de Souza Queiroz, idealista de grande visão, que muito lutou pela sua 
criação, tendo doado para tal fim a fazenda "São João da Montanha", 
em Piracicaba (interior do Estado de São Paulo).

Inicialmente esteve ligada ã Secretaria da Agricultura do Es- 
_• São Paulo, até passar para a USP em 193^- Sua principal 

se desenvolveu no
e i nternaciona1 .

Di retor 
utiliza-se de forma pre^ 

Comércio 
a Rua Brigadeiro Tobias,

campo da didática e pesquisa ã agricultura, 
vel estadual, nacional

pois a pri
meira iniciativa para sua instalação remonta ao findar o ano de 1899, 
como Curso de Odontologia ligado ã então Escola Livre de Pharmácia, da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, instalada na Rua Briga^ 
deiro Tobias, n? 01, onde funcionou até o ano de 1905- Neste ano, a 12 
de outubro, se transfere para a Rua Três Rios, denominando-se ã época 
Escola de Pharmãcia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo. Instituj_ 
ção Estadual, é extinta em 1931, por decreto federal, que também atiji 
giu outras escolas congéneres. Apôs passar por dificuldades quanto ã 
sua manutenção e por intervenção do Governo Estadual de Sao Paulo, e 
confiada a sua reforma ao Professor Benedito Montenegro. Em 1933, pas 
sa à Rede Estadua1 de Ensino, com o nome de Faculdade de Farmácia e 0- 
dontologia. Quando da criação da USP, ela e integrada, sendo somente 
em 1962 que se verifica a separação dos cursos de Farmácia e Odontolc) 
g i a, dando or i gem às duas Faculdades. Assim é que hoje, esse notável 
embrião do saber está constituído em: Faculdade de Odontologia e Fa
culdade de Farmácia e Bioquímica (separadamente).

Criada em 2^4 de maio de 1891 , durante o Governo de Américo 
Brasiliense de Almeida Prado, com a denominação de Escola de Medicina 

Cirurgia de São Paulo. Sua inplantação, entretanto, só se efetivou 
em dezembro de 1912, e em abril de 1913, foi ministrada sua aula inau 
gural pelo Prof. Edmundo Xavier . Seu organizador e primeiro 
foi Arnaldo Vieira de Carvalho. Inicialmente, 
cãria das instalações da Escola Politécnica e da Escola de 
"Alvares Penteado". Transferiu-se depois para



vários

camos

Evolução da USP

F.F.
vem

e exatas.

va i

as

em áreas cedi-

r

C. L.
á Universidade,
i nves t igadores,

menos
e aná1i ses

A dinâmica evolutiva da USP já 
(Faculdade de Filosofia Ciências 

tendo, portanto, papel importante 
quer no campo humanístico,

n i a e

nasce com sua criação. A 
e Letras) vem dar corpo efetivo 

na formação dos seus 
quer nas ciências naturais

0 Professor Teodoro Augusto Ramos, seu primeiro Diretor, 
ã Europa buscar professores capazes para trabalhar na USP, precisameji 
te na sua Faculdade. Inicia-se, então, o desabrochar do saber ligado 

áreas humanas, às ciências naturais e exatas, visando colaborar nju 
ma melhor f undamen taçao das áreas do saber prof i ss i ona 1 i zan te, ate eji 
tão existente no país. Cria o Doutorado - "Similar ao Europeu", que 
mais tarde cede lugar ao sistema de pós-graduação inspirado no Modelo 
Norte Americano das décadas de 40 a 60.

Esta Faculdade inicia suas atividades em 193**, 
das pela Escola Politécnica e Faculdade de Medicina. Em 1937 ~ trans
fere-se para 2 (dois) prédios na Rua São Luiz e em 1938 para o prédio 
próprio na antiga mansão do industrial Jorge Street, sito ã Alameda 
Glete. No entanto suas instalações físicas, face à sua evolução, au
mentam em área, passando também a ocupar edifícios na Rua Maria Anto- 

Avenida Angélica, até se transferir para a CUASO.

Atualmente, com apoio de cerca de 12 departamentos, 
institutos e o Hospital das Clínicas (autarquia do Governo do Estado 
de São Paulo, ligado ã Casa Civil doGovernador), constitui um dos mais 
avançados complexos médico-hospitalares da América Latina. Nele desta_ 

o objetivo impar em servir ã comunidade, principa1mente ãs cias 
ses sociais menos favorecidas, bem como o desenvolvimento de pesquisas 
básicas, e análises clínicas aplicadas a saúde humana.

^2, onde permaneceu até 1931. Nesse ano, no dia 15 de março, passa pa 
ra o Edifício situado à atual Avenida Dr. Arnaldo, onde se mantém a- 
té hoje. Esta área foi edificada com auxílio da Fundação Rockfeller. 
Portanto, ao passar destes anos todos,constatamos a sua dedicação efe 
tiva ãs atividades voltadas ã formaçao e pesquisa médico-científica , 
com reconhecimento pioneiro em nível nacional e internaciona1 .
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manteve-se

a-

rea

Mas

a 1guns ,

é criada a Faculdade de Medicina e Veteri-

na
na

anoo

1944 - Criação da Faculdade de Higiene
com referên-

Fa-

própr Ío
i ns ta 1 a

sempre
n ível

19^5 - Hospital da Clínicas - autarquia associada a USP, 
cias jã citadas anteriormente.

1946 - Faculdade de Ciências Económicas e Administrativas - hoje 
culdade de Economia e Administração, sediada na CUASO, prestaji 
do relevantes serviços na ãrea económica.

inicia suas atividades 
préd Í o 
tem suas

e Saúde Púb1i ca.

na sua evolução 
c i ta remos

1934 - Pelo Decreto 6.878, 
nãria. Instala-se a 

Rua São Luiz.

a USP prossegue, a partir de sua criação, 
em prol do saber. Dentre inúmeros acontecimentos marcantes, 

considerados representativos:

Podemos d i zer que ao longo desse extenso passado itinerante, pratica - 
mente 5 (cinco) décadas, agravado até nossos dias, pela precariedade 
de algumas de suas instalações físicas, a F.F.C.L. 
ativa, ganhando pretígio pela alta qualidade de seu ensino em 
de graduação e pós-graduação, bem como pela origina 1 idade de suas pes_ 
quisas. Inclui-se, dentre as inúmeras de valor considerável a nível in 
ternacional, a descoberta por Cesar Lattes do "Meson 

da Física Nuclear, e outros.
Pesado", na

2 de maio de 1935 e 
Em 1937, transfere-se para

Rua Pires da Mota, até que na década de 70, 
ções globais transferidas, embora precariamente paraaCUASO. No 
entanto, se faz necessário informar ser sua origem o ano de 
1919,com a fundação do Instituto de Veterinária ligado a Secre 
taria da Agricultura do Estado de São Paulo. Inicialmente fun
cionou no Instituto Butantã, passando pos ter i ormen te paraoPar. 
que da Agua Branca.
A USP segue marchas ascendentes no cenário técnico - cient1fico 
e dema is áreas da cultura naci ona1. Ass i m, nas décadas de 40/50 
destacamos outros eventos que julgamos também merecer citaçao.

1948 - Criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 21 de junho 
através do Decreto Estadual n? 104. Instala-se inicialmente na 
Rua Maranhão, antiga residência dos Condes Alvares Pentedo, dc> 
ada por Armando Alvares Pentado. Posteriormente, emfT96g)trans 

\ fere-se para a CUASO em prédio próprio, cujo espaço criado e 
construído, reflete os parâmetros técnico -artísticos da época.
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1950

de

sao
com Fernando Costa,

no-

seu

k

antiga
cur* -

1943/1945 -
ba passa de 136 a 1 quei res pára 347 alqueires paulistas. 
Escola grandes melhoramentos.

que procura
ci temos

Cria-se o

a área do Campus da Escola - Piracica^
Recebe a

Instituto Paulista de Oceanografia, que, no ano se
guinte, 1951, passa a ser chamado de Insituto Oceanogrãfico. Ho 
je também instalado na CUASO em préd io próprio, tem suas ativi
dades complementadas pelas bases da orla marítima - Santos, U- 
batuba e Cananeia.

Portanto, jã nos idos da metade dos anos 50, 12 (doze) estabjs 
lecimentos de Ensino Superior faziam parte da USP, agregando-se a es
tes inúmeras instituições anexas e complementares como: Instituto 
Pesquisas Tecnológicas (IPT); Instituto de Eletrotécnica (I.E.); Ins
tituto Astronómico e Geoarãfico (I.A.G.), Instituto Oscar Freire(anexo) 
a Faculdade de Medicina); Instituto Oceanogrãfico; Escola de Enferma
gem e outros complementares, como: Agronómico, Butantã, Biológico, 
Rádio USP, Arnaldo Vieira de Carvalho, Escola de Sociologia e Políti
ca, Museu Paulista, Escola de Polícia, Horto Florestal, Adolfo Lutz e 
muitos outros que também merecem consideração.

Mas não só na Capital - Sao Paulo a USP evoluiu; o interior 
do Estado também merece ser citado. Seus objetivos, alem dos jã expoj>_ 
tos an te r i o rmen te, se complementam pelo fato de tentar fixar o Homem, 

o saber, no seu próprio Habitat. Nesse processo de expan- 
os mais representativos:

1948 - através do Decreto n? 161 de 24 de setembro de 1948, tres 
vos estabelecimentos de ensino superior sao criados:
- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
- Escola de Engenharia de São Carlos.
- Faculdade de Farmácia e Odontologia de Bauru. 
Face a importância que estas três Unidades representam no cena 
rio estadual e nacional no campo da Educação Superior, tecere
mos também algumas considerações:
- Faculdade de Ribeirão Preto - a cargo do Prof. Zeferino Vaz- 

seu 1? Diretor, instala-se na Fazenda Monte Alegre, nos arre 
dores da cidade. As instalações de origem são as da < 
Escola Prática de Agricultura. Em 1953 iniciaram seus 
sos, tendo hoje, em sua área física, a incorporação do
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de

1957 -

t ue

quem

é incorporado a USP. Te^11■ i

ve sua
considerados também,Outros eventos na USP, podem como:ser

area

curso em 
dá

——-

1i gado 
curso independente e completo-

Jã nesta época,na 
e da didática, cada estabelecimento da USP 

oferecia ao menos um
prof i ss iona 1 i zantes . Uma ou mais dis_ 

por - 
reuni a

Jã se observava, 
nascer da figura do Departamento - órgão que 

um numero de disciplinas afins.
1966 - cria-se a Escola de Comunicações Culturais, após, Escola de Cc> 

municaçóes e Arte.
Mas é na metade dessa década, (60), que a Reforma Universitã - 
ria se preconisa, tornando-se realidade em fins de 1969. A lei 
Federal 5-5^0 de 28/XI/68 lhe dã forças ao estabelecer as "nor 
mas funuamentais de organização e funcionamento do Ensino Supe^ 
rior11. Veda a duplicação de meios para fins idênticos ou equi~

Garcez.
Hospital Reabilitação Labio-Pa1 a tais.

1962 - Através do Decreto Estadual
Ma r i nha e criado, 
mos aqui a eficaz 
este Instituto deve prestar homenagens pelo espaço 
à sua criação.

n? 41222, o Instituto de Biologia 
com sede em São Sebastião (litoral). Destaca 
e nobre ação do Prof. Paulo Sawaia, a

desti nado

Hospital em funcionamento.
- Escola de Engenharia de São Carlos - inicia também seu curso 

em 1953; Seu Fundador e 1? Diretor, é o Prof. Theodoreto 
Arruda Souto.
Sua área de ação é na Tecnologia/Ciências Exatas, ocupando 
também detaque na Engenharia Nacional pela produção de conhe 
cimento e formação de profissionais.

- Faculdade de Odontologia de Bauru - inicia seu curso em 1962; 
0 Prof. Paulo de Toledo Artigas, seu 3? Diretor, dã grande 
impulso ao Campus doado pela família Garcez. Ressa 1 tamos, nes_ 
te conjunto, o

a Escola Técnica de Agricultura de Pirassununga, da Secretaria 
da Agricultura do Estado de São Paulo, incorpora-se ã Faculda
de de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Hoje se consti- 

no CIZIP, ligado ã produção e criação animal.

1963 " 0 Museu Republicano "Convenção de I tu 
inauguração em 19 de abril de 1923-

1964 - 0 Museu de Arte e Arqueologia é criado.
da pesquisa
ao ensino,
com disciplinas básicas e
ciplina integravama cátedra ou cadeira.
tanto, o
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cadaem
estabe1eos

cargos
e

de

de 1969), esta

a USP ti

2.3. A Reforma Universitária na USP

o

a partir
adaptar

. o ensino,

como
f ís i -

(fins

so a
mas as

a se

Antes da Reforma, a USP correspondia a uma federação de Esco
las Superiores, quase autónomas, com frágil entrosamento no

certos setores

através do Decreto 170 de 10 
apôs passar por Institutode Ensino

va1 entes.
0 Departamento é definido comoamenor fração da estrutura uni
versitária para todos os efeitos de organização administrativa, 
didático-científica e distribuição de pessaol.
Passa, portanto, não sõ a Congregar disciplinas afins 
estabelecimento, mas as disciplinas afins de todos 
cimentos sediados num mesmo Campus.

0 artigo 33 da lei 5-5^0 de 28/XI/68, desvincula os 
funções, extingue-se a cátedra em prol da titu 1 aridade.

1969 ~ A Escola de Educação Física, 
dezembro se integra à USP, 
Isolado Superior em 1958. 
Pos-Graduaçao - através da Portaria 885, 
belece novo sistema (Mestrado e Doutorado). 
As vésperas da Reforma Universitária,’ acima referida, 
nha 18 estabelecimentos de ensino superior, os quais, 
desta década, experimentam novos rumos a seguir, 
e criar condições para plena ação. 
Houve, portanto, um saldo positivo no sentido de forçar uma meji 
tal idade verdadeiramente universitária, complementada com o inn 
pulso dado a certos setores das ciências e prestação de servi
ços ã comunidade. Outros acontecimentos merecem registro 
aumento de vagas, adaptações, e flexibilidade nas áreas 
cas motivados pela Reforma Universitária.
Seus reflexos, portanto, foram sentidos no ensino, na pesquisa, 
na administração das unidades e na prestação de serviços ã co
munidade, sendo que maiores detalhes serão fornecidos no item 
segu i n te.

Coube ao Prof. Miguel Rea1e,implantar a Reforma Universitária 
no início de sua gestão - 1969 ~ Este,teve como instrumento o estatu
to aprovado pelo Decreto Estadual 52.326, de I6/XII/69, com vigência 
a partir de 01/XI1/70.
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Ensino, Pesquisa2.4.
o
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pesquisa jã se observasse colaboração e

e Prestação de Serviços ã Comunidade na USP

como, 
Med i c i na , 
26 (vinte

ra e

Mantiveram sua designação oficial: Faculdade de Medicina, Fa
culdade de Odontologia, Escola de Educação Física, Escola de Enferma- 

Escola Politécnica, Faculdade de Direito, Faculdade de Arquitetjj 
Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medj_ 
de Ribeirão Preto, Escola de Enfermagen de Ribeirão Preto, Esco- 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Faculdade de Odontolo - 
gia de Bauru. Algumas outras tiveram sua denominação alterada 
Faculdade de Medicina Veterinária passou para Faculdade de 
Veterinária e Zootecnia. 0 número de unidades passou a ser 
e seis).

Merece reparo o fato de o novo estatuto ter dado destaque es
pecial ã definição da finalidade da USP; "a prestação de serviços 
comunidade, embora isto já viesse sendo feito ã tempo.

0 Conselho Universitário dobrou de tamanho, não só pelo aumeji 
to do número de representantes das unidades mas também pelas represer^ 
taçóes extra-universitárias, como: Federação das Indústrias, Comércio 
e outras.

A união de Departamentos, designou-se Institutos;..., mas 
designação de Escolas e Faculdades foram mantidas para àquelas que 
sim optassem. Nove (09) foram as unidades criadas: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Instituto Biociências, Instituto de 
Física, Instituto de Geociências e Astronomia, Instituto de Matemáti
ca e Estatística, Instituto de Química, Instituto de Psicologia, 
culdade de Educação, F . F . L . C . H .(Facu1dade de Filosofia Letras e Ciên 
cias Humanas).

Com a Reforma, as disciplinas básicas passaram a ser ministra 
das em novas unidades agrupadas, visando ao princípio da não dupli ca
ção de meios para fins idênticos ou equivalentes. 0 mesmo procedimen
to foi adotado para áreas profissiona1izantes.
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10 anos)

A-

1967 - T.V.

Pesqu i sa:

■

1965 - 45 cursos de graduação - Foram oferecidas mais 3.064 vagas,dis 
putadas por 12.550 candidatos;
Numero de alunos em graduaçao: - 12.283.

1978/81 - Numero de alunos de graduação - 30.000 alunos
Numero de cursos - 100
Põs-Graduação - 39& cursos, para 11.000 alunos,sendo 173 (Mes
trado) e 133 (Doutorado)e outros;
Cursos Novos - de Zootécnica, Ciências, Psicologia, Geofísica, 
Curso para deficientes visuais na Faculdade de Educação.

cou em

A tradição da pesquisa na 
de seus docentes, mestres,

e 112 Doutorado).

USP baseia-se na boa formação cien
tífica de seus docentes, mestres, tendo os professores estrangeiros 
muito colaborado. No decorrer do tempo, podemos citar fases represen
tativas, quanto ã aspectos negativos e positivos, a saber:

A USP tem se dedicado, através de sua existência, ã tarefa pi 
oneira de implantação dos cursos de graduação e põs-graduação, cursos 
de especialização, aperfeiçoamento e extensão universitãria e outros. 
Assim, para situarmo-nos no tempo relacionamos abaixo períodos signi
fica t i vos:

Educativa e implantada na USP.
1972 - Centro de Tecnologia da Educação - melhora do ensino, da didá

tica com introdução de modernos recursos audio-visuais.

1974 - Número de alunos de graduação: - 27-365- 
3.621 docentes.

1976 - Número de cursos de graduação: - 96
Número de professores docentes 4.222, sendo 2.090 doutores. 
4.820 d i sei pli nas .
Vagas 6.248.
Põs-Graduação - 272 cursos (160 Mestrado
Número de unidades de ensino (32) 
30.000 alunos de graduação (tripli 
10.000 alunos de põs-graduação
Alunos estrangeiros também 1976 - principa1 mente vindos da 
frica e América do Sul.



21

Centra 1

o

a

Prestação de Serviços ã Comunidade

s.i

■IHIlIIi

Esta ação constitui retorno expressivo, que justificaria 

investimento que o Estado e outros órgãos reali

CCI (Comissão(Sistema de Biblioteca)e

Período 82/8^4:

- Apesar da precariedade dos recursos, a nível Estadual e Federal, 
USP continua suas pesquisas, na área das Ciências Bãsicas e aplica
das, motivadas pelas teses de Mestrado e Doutorado de seus docentes.

por 
zam na USP.

recursos, a 
na área das Ciências Bãsicas

“Ensino e Pesquisa11

apresenta a infra-estrutura necessária para 
eficaz das pesquisas, indo desde os problemas

o Instituto
Oceanografia,

Década de 50:
- Cpoca da primeira grande depressão orçamentaria da USP -surge a pri 
meira financiadora nacional de projetos de pesquisa = CNP (1951) 
Conselho Nacional de Pesquisa.
A partir de 1962, recebe auxilío da FAPESP, BNDE e FINEP.
Com isto, consegue-se importar aparelhos técnicos, os professores 
realizam estágios junto aos centros mais adiantados no exterior,com 
colaboração da CAPES, TELEBRAS, BID, ONU, FUNDAÇÃO FORDeROCKFELLER, 
assim como outras entidades que colaboram com a USP.

so, o

Como exemplo de prestação de serviços, citamos 
Oceanogrãfico, voltado para, a pesca e conhecimento da

Pe r íodo 1978/81:
- Publicação de “Catálogos de Pesquisas da USP“ (3), nas áreas de Ci

ências Exatas, Humanas e Biológicas. Idem o “Catálogo de Disserta - 
çoes de Teses11, e “Obras do Corpo Docente", numa postura de divulgja 
çao da produção do seu conhecimento.

- Número de pesquisas em andamento - 6.000.
- Outro elemento a destacar foi a reformu1 ação'dos diversos Centros da 

USP, dando-lhes maior liberdade administrativa.
- Início das atividades de pesquisa na unidade de 

do Hospital Universitário.
- Implantação do SIBI 

de Informá t i ca).
Todo este complexo, 
prosseguimento mais 
de alimentação, saúde, educação, transporte até a produção de ener
gias alternativas.
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marítima.poluição marinha e elementos situados em nossa vasta costa

suas

FOB.

Faculdade de Ciências Far-

sua

nestas

em es-

Recuperação e

2.5. A USP - Universidade de São Paulo - nos seus 50 anos de Existên
cia (1934 - 1984)

No entanto, a colaboração da USP com órgãos oficiais ou priva 
dos é antiga, em nível técnico-científico-administrativo. Portanto re 
presenta a grande reserva humana de elementos altamente qualificados, 
de que se serve constantemente o governo, a 1êm dos serviços das 
varias unidades. Como exemplo podemos, sem sombra de dúvidas, citar:
- Hospital e Pesquisa Recuperação e Lesões Lãbio Palatais

No ano comemorativo do seu cinquentenário, prãticamenteagran 
de maioria do seu corpo docente, discente, administrativo, e outros 
ligados direta ou indiretamente ãs suas atividades (segundo pesquisas 
realizadas, através de duas dezenas de artigos, revistas, livros e i- 
numeras entrevistas àcoletividade universitária, realizada no decoí— 
rer deste ano); bem como p^la minha vivência inserida no processo, 

duas últimas décadas, concluímos que a USP vive uma crise de

- Faculdade de Ciências Farmacêuticas (produzindo medicamentos 
cala semi-industria 1) , inclusive (fornecendo-os à Central de Medica 
mentos e ao Projeto Rondon);

- Laboratório de Análise Toxicológicas (na 
macêu t i cas);

- Instituto Psicologia, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Medic_i_ 
na, Veterinária e Zootecnia;

- CIZIP (Produção e Criação animal);
- Laboratório Hidráulica (Projeto Barragens);
- Laboratório de Sistemas Digitais do Departamento de Eletricidade da 

Escola Politécnica;
- Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" através do CENA.
- Campos avançados de Marabá - Pará, e outros também dígnos de impo£ 

tãncia. Contudo, o estímulo maior ã prestação de serviços ã comuni
dade, prende-se na sua íntima assossiação com a Pesquisa e o Ensino, 
motivando a criatividade, dando ensejo ao treinamento dos .alunos. 
Propícia, em escala considerável, assuntos para dissertação de mes
trado, teses de doutorado na formação de seus professores, extrapo - 
lando-se também para o Brasil e exterior.
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30%

manutenção
desde

em 77 bibliotecas;
- é constituída por uma comunidade de cerca de 65.000 pessoas, dentre 
estas, 5-300 são professores, dos quais 4.800 em plena atividade;
- Mais da metade desses professores são mestres e doutores, espelhan-

Diante disso, a USP, ocupando uma das lideranças 
do continente latino-americano ã nível científico, nao poderá 
das glorias ate então conseguidas. Ha necessidade de encontrar 
para superar principa1mente o fator político, necessitando não so 
medidas regu1amentares, buroeratizantes, financeira de ocasião, 
principa1mente de açoes democratizantes no sentido amplo.

A USP no seu Cinquentenário (dádos estatísticos complementares)

e da cu 1 tu ra ,
qu i sa e

Encontramos a Universidade de São Paulo, carente de vínculos 
institucionais que possibilitem uma maior e necessária interação, eji 
t re sua comunidade na área da docência e da pesquisa, através de pro- 

Com isso estará contribuindo para a 
na área da Educaçao do Brasil, pois 

uma das mais bem sucedidas.

ordem político-financeira, organizativa, ã semelhança de muitas 
tras Universidades Brasileiras. A abertura democrática e a crise eco
nómica que o país atravessa, tendem a recolocar com inusitável ênfase 
a questão do papel da Universidade Brasileira, como Instituição 
Cultura, Ciências, Artes e Tecnologia, numa resposta ã sociedade.

Apesar da crise, segundo, o a tua 1 Reitor Prof. Antonio H.
Vieira, ela é "Um Modelo de Universidade, cujo princípio primeiro, 
valorização da ciência básica e da cultura, em decorrência da 

da produção intelectual.

----- ——

Assim, em 50 anos de experiência, a USP ganhou uma posição 
privilegiada quanto ã reflexão numérica de sua ação como: preferência 
de aproximadamente 120.000 candidatos que procuram ingressar nos seus 
cursos de graduação e põs-graduação, onde estão matriculados cerca de 
50.000 alunos universitários;
- Suas atividades de pesquisa básica, dão origem a praticamente 
(trinta) das publicações científicas do país;
- Mantém 60% (sessenta) do acêrvo Bibliográfico Nacional,distribuídos

gramas inter escolas, 
permanente de experiências 
sua fundação, cremos ser
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como:
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de que os 
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Portanto, para manter toda a dinâmica da USP, 
governantes tenham maior sensibilidade para

zaçao, e
Artística e constituem as bases em que 

grandeza de um povo”.

Assim sendo, esta crise deverá ser vencida, a exemplo das ou
tras a que foi acometida possibilitando à USP a "manutenção de 
substância', segundo o Prof. Soares Amora , mantendo assim os desejos 
de todos àqueles inseridos ao longo de sua vida, desde seus fundado - 
res até a comunidade atual.

hâ necess ídade, 
com o problema 

no Estado de São Paulo, e no país, suprindo as Ins 
e principá 1mente a USP de verbas condizentes, visando a a- 

necessidades de instalações físicas, salários compatíveis, 
e suficientes aos docentes, pesquisadores, pessoal admi - 

nistrativo e outros para que possam desenvolver suas atividades ple- 
principa1mente quanto ao ensino no preparo das gerações presen - 
futuras de nossa juventude.

Diante disso, a placa comemorativa pela pasagem de seu 
quentenãrio retrata a sua personalidade no sentido amplo: ”A Organi- 

Desenvolvimento da Cultura Filosófica, Científica, Literá- 
acrescentam as 1iberda -

potencial humano que possue;
- Conta com 1 0.000 funcionários nos seus quadros adiministrativos, dis 
tribuídos por 33 (trinta e tres) unidades, sob a responsabilidade da 
Reitoria e órgãos colegiados, que também cuidam dos Institutos, Esco
las e Faculdades do Interior do Estado de São Paulo;
- Alem das Institutiçoes distribuídas na Capital e 
sua responsabi1idade 4 (quatro) importantes Museus, a saber: 
Arte Contemporânea, Arqueologia, Etnologia e Zoologia e mais 
Museus menores, bem como outras instituições como: Rádio FM, 
tra Sinfónica, Coral, Teatro, Centro Esportivo de alto 
ceanogrãfico, dotado de equipamentos de pesquisa e didática.
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"ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA"
USP CAMPUS DA CAPITAL SP

Criação da Cidade Universitária3.1 .

11

u-
em

mos,

tacamos:

a.

. __

Centralização de departamentos ou institutos idênticos ou afins, de 
acordo com as conveniências didáticas e económicas;

Primeiras Condicionantes para a 
-USP - Gap i ta 1

Para melhor entendermos e fixarmos o desenvolvimento da Cida
de Universitãria , desde sua criação, sua evolução atê os dias atuais, 
destacamos cronologicamente os principais fatos ocorridos, que colabc) 
raram para isso:

Após a criação da USP, surgiu e foi aprovada a ideia de "cen
tralizar todas suas unidades em um só Campus comum", denominado Cida
de Universitária, semelhante às já adotadas na Europa e Estados Uni
dos. Acrescido a isto, tinha-se a experiência feliz com os núcleos 
niversitários localizados nesta cidade e em Piracicaba. 0 pri
meiro destinado a Medicina a H i g i ene,Saúde Pública e o segundo a área 
agrícola na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". Outras 
razões dignas de registro também se agregaram às que acima menciona - 

principa1 mente aquelas referidas pelo Prof. Ernesto Souza Campos, 
em seu livro "História da Universidade de São Paulo". Assim sendo,dés^ 

a indispensável centralização universitária onde vários i- 
tens merecem citação, a saber:

3. CIDADE UNIVERSITÁRIA

b. Intercâmbio de material científico, didático ou de pesquisa;
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em

Esco1 ase
em

de intenso uso;e
as

f. Centra1izaçao burocrática de serviços idênticos;
og-

e
aos

h . Os museus

to custo;
i .

estaríamos realizando aJ •

com

Escolha e definição da Gleba da Cidade Universitária (1935-1937)3.2;

Sa11es 01 i-

oca
Fernando

4

unidades, em pequenas bibliotecas departamen - 

revistas especializadas

.

com a centralização un_i_
se obter espécimes devido seu a_l_

e comparada e fisj.

poderiam ser melhor organizados 
versitãria, face à dificuldade de

ela seria

conservarão em suas

Criaçao de locais para hospitalização de animais,que também servi
riam para demonstração e experiências;

Formaçao de 
Horto Botânico, 
terial de uso à pesquisa 
e terapêutica, o

e 1 o 
então

ve i ra, uma

Reitoria: Prof. Dr. Reynaldo Porchat
Em junho de 1935, foi constituído por Armando de 

comissão encarregada de estudar o problema da escolha 
lização da Cidade Universitária, que teve como presidente 

Reitor Prof. Reynaldo Porchat e outros co1aboradores,como: 
de Azevedo, Alexandre de Albuquerque, Ernesto Leme, Afranio do Amaral, 
Mario de Andrade e Ernesto de Souza Campos.

c. Articulação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras com as 
outras Faculdades e Escolas, onde suas secções deveriam entrosar - 
se com as demais em sistema eficiente e económico;

tais, apenas livros,

em Biblioteca comum, racionalizando-se 
revistas. As Faculdades e

centros comuns de recreio,cu 1turais em geral, como: 
visando fornecer elementos a educaçao popular ema 

e didática dos departamentos de botânica 
parque Ecológico com fins idênticos a população 

departamentos de anatomia, histo 1ogia anima 1 
o 1 og i a ;

e. Centralização dos desportos, obedecendo em suas medidas eações 
normas internacionais;

d. Centralização bibliográfica 
a aquisição e uso de livros,

Com isto, estaríamos realizando a "Formação, do Espírito Universitá^ 
rio11,1ibertando alunos e ex-alunos do conceito de uma só escola co 
mo sua "a 1ma-mater"; assim, ela seria a Universidade. AIí,o estu - 
dante recebe, não só os ensinamentos da escola, mas outros que lhe 
vêm das possibi1idades determinadas pel a vizinhança e contacto 
as demais institutições.
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Este trabalho perdurou por três (3) meses seguidos; várias á- 
reas, locais foram estudadas, como a área junto à Escola de Medicina e 
xistente na Avenida Dr. Arnaldo, 0 Horto Florestal, até que optaram 
pela escolha da área de terreno, compreendida entre a Faculdade de Me 
dicina de São Paulo .e o Insituto Butantã.

Visava-se também permitir a cooperação entre professores, mai- 
or facilidade no aproveitamento do material didático, melhores condi
ções de consultas bibliográficas, vantagens de caráter administrativo 

<e econõmico , tanto nas construções como na futura manutenção. Além des^ 
tes elementos, toma-se como diretriz básica do planejamento físico, o 
desenvolvimento racional e a escolha de soluções a 1 ternativas para pro^ 
blemas construtivos a curto, médio e longo prazo. 0 Campus deve ser 
projetado por inteiro, na sua conformação construtiva, onde o concei
to de "centralização e sistematização" sejam uma constante. Nesta êpo 
ca, estes conceitos se fazem sentir como vemos nas colacações do Prof. 
Ernesto Souza Campos, em seu livro: "História da Universidade de São 
Paulo", as quais, avseguir transcrevemos, por serem elementos básicos 
de reflexão futura sobre o Plano Diretor da Cidade Universitária:

Vários fatores contribuíram para a escolha, como: o baixo pre
ço de desapropriação dessas terras (com base na consulta feita junto 
ao Departamento Central de Estatística Imobiliária ), o tamanho da á 
rea, que segundo o Prof. Ernesto de Souza Campos, após visitar várias 
Universidades Americanas na época, concluía que a área do Campus não 
poderia ser inferior a 200 alqueires pau 1istas, pois pretendia-se im
plantar uma "Universidade bem delineada, com edifícios dispostos em 
parques amplos e bem arborizados, formando assim um Centro atraente e 
convidativo a uma permanência mais prolongada, o que constituía ele
mento de valor inestimável para a formação do espírito Universitário". 
A área deveria ser compatível de forma a possibilitar a implantação 
de um Centro capaz de conter dentro de um mesmo Campus, todas as orga^ 
nizações ligadas ã Educação Superior, instrução profissional, pesqui
sas e institutos isolados, os quais deveriam ser centralizados e sis
tematizados de maneira a transmitir o mais íntimo contacto e a coope
ração com aqueles de conhecimentos afins. Buscava-se também estabele
cer aproximação administrativa e didática dos órgãos correlatos, péla 
proximidade de suas instalações físicas; assim sendo, a centralização 
era indispensável, salvo exceções.
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Un i vers itá -D

2) Filoso-

3) Fa-

ta res;
Setor de Engenharia - Escola Politécnica e Institutos Complementa-
res ;

de5)

6)

Setor Médico - (jã elaborado7)
Setor de Educação FÍsi8)

Organização do Plano

seto-

que
constru

ção:
da escol a (preci sa);

se

Escola de Belas Artes, Escola Superior 
auditório de demonstração;

Setor geral 
ria,

Setor de Agricultura e Medicina Veterinária - Campo de Experimenta^ 
ção e Parque Zootécnico;

Reitoria, Biblioteca Central, Imprensa 
Grande Auditório;

da Universidade) Faculdade de
Institutos Complementares. Faculdade de Ji

r

1) Número de departamentos de que a organ i zação d i dát i ca

(Núc1eo

"Sistematização do Plano

2) Orientação dos cursos, definiCido-se os que possam ou que devam 
filiar ao regime do tempo integral;

Setor de Ciências Jurídicas e 
culdade de Ciências Económicas

a e

na época);

Setor principal 
fia, Ciências e Letras e 
ducação;

ca - Secção de Esportes.

Setor de Belas Artes
Mus i ca e

Definidos os elementos que entram na composição destes 
res, a elaboração do plano de cada um dos institutos ou escolas qye os 
compõem deve ser feita depois de resolvidos os seguintes pontos 
interessam diretamente ã organização do respectivo plano de

Sociais - Faculdade de Direito, 
e Comerciais e Institutos Complemeji

cados os seguintes setores para a 
vas locaçoes no terreno:

“Em essência, no entanto, estes dois conceitos de centraliza - 
ção e sistematização devem presidir a todo plano. A sistematização ge^ 
ra1 da Cidade Universitária deve ser estabelecida de modo a se forma
rem grupos ou setores contendo, cada um, escolas e institutos com os 
quais são relacionados. Com o esboço dessa sistematização, serão indj_ 

coordenação geral das suas respect_i_
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Número exato de alunos para cada escola;
Numero atual!í;

5) Numero aproximado de técnicos
6) Extensão a

- Devem ser organizados em sub-secções:

1)
2)
3)
M
5)
6)

B) Serviços departamentais

II -Ens ino prático:
1) Laboratório geral;

A) Serviços gerais. Sob este título, podem ser contados 
elementos seguintes:

sos excepcionais, 
com capacidade para todos 
tar a divisão dos alunos 
ensino, em proporção relativa

I - Corpo docente:
Gabinete e laboratório do professor;
Idem de assistentes;
Secretaria e arquivo departamentais;
Seminário e biblioteca departamentais;
Depós i to;
Instalações sanitárias;

-

■£

e auxiliares do ensino;

e especi fica -

provas escolares; 
e desenho;

Elucidados estes pontos ê, 
a existência de um laboratório geral de 

os alunos de um dado curso, de modo a evi- 
em turmas, sistema que reduz a eficiência do 

ao numero de turmas.

dos os

ou desejável de assistentes década departamento;

ser considerada nas secções de pesquisas.

1) Administração geral;
2) Biblioteca especializada;
3) Salas para aulas teóricas e
M Secção de fotografia
5) "Hall" e vestiário;
6) Associações de alunos;
7) Casas de máquinas e oficinas de conservação;
8) Refeitório;
9) Depósito geral;

10) Instalações sanitárias.

a i nda,necessãrio admitir, salvo ca
traba1hos

No plano de cada uma das escolas, seria aconselhável a seguiji 
te sistematização construtiva que deve, aliás, ser estabelecida den
tro do tipo chamado de ‘'unidades construtivas" ou módulo:
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docentes

como

Correlação do Plano

di-

Biblioteca Centralizada

ser excluída a

2) Salas anexas.

Por este motivo, é indispensável a existência de uma bibliote^ 
ca cent ra1.

$
A biblioteca central deve ser organizada principalmente para

Este é um dos principais elementos que contribuem para a atrja 
ção de todas as institutióes universitárias em um mesmo campo, const_i_ 
tuindo as chamadas cidades universitárias.

IV r Pesquisa 
Laboratórios especiais para pesquisadores, docentes, não 
e alunos adiantados.

III - Técnicas de acordo com os trabalhos de cada departamento.

Na disposição das peças de cada departamento,© mesmo critério 
deve ser seguido. Desejo, ainda, dizer algumas palavras sobre o pro
blema da biblioteca.

0 mesmo critério de sistematização e correlação entre os 
versos setores do sistema universitário, de acordo com as suas afini
dades, deve presidir ã disposição dos diversos institutos de cada ceji 
tro. Do mesmo modo, em cada escola devem ser sistematizados os seus d_i_ 
versos departamentos, tanto no sentido horizontal como no sentido vej^ 
tical, de acordo com as suas maiores afinidades recíprocas.

Na elaboração do plano,devem ser consultados, não só os tipos 
das organizações já existentes entre nós como também e, principaImen 
te, as plantas dos institutos estrangeiros similares mais modernos. 
Para facilitar esse objetivo,devem ser feitos quadros comparativos, 
contendo as diversas peças de cada departamento, possive1 mente com as 
areas próprias para cada caso.

Não pode nem deve ser excluída a biblioteca especializada em 
cada escola ou mesmo em cada departamento.
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e

pro-

I de i as Gerais

*Em seguida, passa-se para a fase seguinte:

Eis, em linhas gerais, algumas ideias que julguei conveniente 
trazer a esta ilustre comissão, modesta constribuição e fruto de meu 
empenho pela realização dessa grande obra educativa - o melhor servi
ço que os homens de governo podem prestar ao nosso Estado. Servirão, 
talvez, de base para as deliberações do que deve constituir assunto do 
relatório geral dos trabalhos em andamento11.
São Paulo, 30 de agosto de 1935-
a) Ernesto de Souza Campos.

Este é um fator que entrava o progresso da vida científica do 
nosso país.

As bibliotecas especializadas não deverão, pois, conter as re_ 
vistas científicas, que serão recolhidas ã biblioteca central. Terão, 
no entanto, ã disposição ,os livros e obras didáticas com grande 
veito para o aluno, que será diretamente orientado pelos professores 
na escolha dos tratados para o estudo das diversas disciplinas.

Nesta formação de ideias, o plano toma corpo, ê exposto pos- 
teriormente ao governador sob a forma de relatorios, ocas ião em que uma ã 
rea de 10 milhões de m^ é pleiteada visando não só a instalação da Cj_ 
dade Universitária, mas também ter área suficiente para sua expansão 
futura assim como implantar os jardins Botânico e Zoológico da cida
de de São Paulo, que ainda não possuía um parque público necessário, 
visando sua educação popular e científica.

Evitam-se também, deste modo, as duplicatas de assinaturas,que 
tanto prejuducam atualmente o nosso meio científico. As duplicatas 
triplicatas de revistas essenciais não permitem a aquisição de um mai 
or número de revistas científicas e por isso são escassas as nossas 
fontes bibliográficas.

conter as revistas e os jornais científicos. Sendo estes em grande nú 
mero, de preço elevado e contendo, geralmente, trabalhos de natureza 
diversa, devem ficar em um ponto único,à disposição dos estudiosos.
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Organização do Plano Geral:

2) Levantamento Topogrãfico da Area

Estudos de Urbanização

vro

I-

I I-

I I I- Setor Jurídico e de ciências económicas e sociais, compreendendo

'■"1

1) 0 Critério Técnico:

3) Primei ros

Abaixo, expomos as premissas iniciais de sistematização, visando 
ã formação dos vários setores, com base nos elementos extraídos do l_i_ 

de SOUZA Campos,Ernesto de - A História da USP.

Sistematiza-se de maneira geral as diversas unidades que deve^ 
riam constituir o conjunto universitário, agregado já no seu nascer, 
com problemas ligados ã já existência do Centro Médico no Araçá eane 
gativa de mudança da Faculdade de Direito.

Este ainda foi organizado no governo de Armando de Salles 01i 
veira para estudo do plano geral e das primeiras unidades a serem cons 
truídas na área escolhida.

Setor da Reitoria, Biblioteca, Teatro Acadêmico, Imprensa Unive£ 
sitãria, tendo, como anexo, outros elementos administrativos. Po 
sição tão central quanto possível.

Indispensável se fazia este trabalho, que ficou a cargo da 6- 
divisão da Diretória de Impostos e Taxas sobre a riqueza Imobiliária - 
São Paulo sob as ordens do Engenheiro Ary Corte e Brilho. Toda a área 
foi levantada e cadastrada possibilitando os estudos de urbanização.

Seu presidente e diretor geral foram respectivamente os pro 
fessores Antonio de Almeida Prado e Ernesto de Souza Campos, que junta 
mente com outros colaboradores, iniciaram os trabalhos.

Setor de Filosofia, Ciências e Letras. Como e 1 emento nuc.leador da 
universidade, deve ter este setor uma situação também tão próxi
ma do centro quanto possível e de fácil articulação com a Escola 
Politécnica pela sua secção de Ciências e coma Faculdade de Di
reito pela sua secção de Letras e, institutos anexos.
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o

IV-

V-

VI- Setor res i denc i a 1

VI I-

an i -

IX-

Setor dos anexos como Posto de Correio,X-

sua

I

£

Setor Veterinário e Parque Zootécnico, articulados com a Faculda^ 
de de Medicina Veterinária.

Setor de Jardim Botânico, articulado com o Departamento de Botâ
nica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.

Setor Bibliográfico, abrangendo as Faculdades de Medicina Veteri 
nária, Farmácia, Odontologia e institutos anexos.

constata-se a

Setor Esporte, localizado em zona periférica para a admissão de 
grande público nas competições esportivas, sem que este possa iji 
vadir o campo universitário. Praça de Esportes, articulada com o 
Departamento de Educação Física, Escola de Educação e Instituto 
de B iot i po1og i a.

a Faculdade de Ciências

VIII-Setor Zoológico, articulado com o Departamento de Zoologia da mes_ 
ma Faculdade e com o biotério para criaçao e manutenção de 
ma is de laboratórios.

de Bombeiros, etc.

e dos clubes, compreendendo residencia para pro 
fessores, alunos, alguns funcionários e empregados e os clubes u 
n i vers i tãr ios.

Uma vez escolhida a gleba do Butantã pelas condicionantes já 
expostas, constata-se a sua abrangência visando a realização de um pl a^ 
no '‘Máximo", destinado assim ã formação de uma "Mu 11i-Universi- 
dade", composta praticamente de todos os ramos do conhecimento humano.

Esta colocação tem seu peso na hora da escolha da maior ãrea 
(gleba Butantã em vez da gleba Dr. Arnaldo - Araçã) ; pois se fundamen 
tava nas experiências de outros países, mais especificamente como jã 
mencionamos, os Estados Unidos, onde os Campi Universitários são dota^ 
dos de vastas áreas graças ã lei "Morri 1", que fez largas concessões

a Faculdade de Direito, a Faculdade de Ciências Administrstivas 
e Económicas e outras instituições afins ou complementares, como 

Instituto de Criminologia, etc.
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no
poss ível constatar

de
onze co

u-

2.360.000 sendo

o

e

de
em

tos que
t ros

planos de menor am- 
firmeza de propôsi- 

do Escritório Técnicoeou

2 m

de terras permitindo a fundação de muitas universidades estaduais 
país, sendo que nas situadas na Ca 1 i fórn i a, nos foi 
"in loco".

o que ma i s

Light. Diante disso, numa 
próprios do Butantã não se^ 

na zona

mo a

1 .000 000 m

0 Escritório Técnico, finalmente conclue os estudos, que aprc> 
vado pelo governo, é encaminhado ã Assembleia Legislativa, através 
projeto de lei n? 378, apresentado e publicado em Diário Oficial 
dezembro de 1936.

Assim, 
2.000.000 m2

0 mesmo é apreciado em primeira e segunda discussão, quando a 
contece seu primeiro retardamento em 15/02/1937, ocasião em que a Cia 
City of São Paulo Improvements and Ereehold Land Company Limited, a- 
presenta ã Assembléia Legislativa uma reclamação a inclusão, nos limi 
tes traçados do Campus, de uma parte dos seus terrenos, provavelmente^

a primeira área reservada é de 
para Edifícios Universitários e o restante para a seção 

- 2 -residencial. 0 Jardim Botânico ficava com 700.000 m , o Zoologico 
9 - 2, Medicina Veterinária com 275«000 m , sendo que a zona de 

esportes abrangeria as duas margens do canal do Rio Pinheiros, com ex- 
cessão do que foi reservado para a obra da 
análise rápida, constatou-se que sómente os 
riam suficientes, havendo pois necessidade de desapropriações 
próxima a estrada de Itú (Sul) e Rio Pinheiros (Norte).

No entanto, nesse período inicial, outros 
plitude foram estudados mas não aceitos, devido à 

os homens componentes da Comissão e 
ligados ao processo tinham em mente. Assim é que após cerca 
(11) estudos a área do Butantã é definitivamente sacramentada 
escolhida.

Com base nesse plano, ao Instituto Butantã restaria apenas 
ma área restrita e insuficiente para seus trabalhos ligados ã produ
ção de soro. Nesta situação, tornava-se indispensável que o Estado de 
São Paulo providenciasse a aquisição de outra gleba ao Instituto Bu- 
tanta ,capaz de compensar essa área perdida, possibilitando assim ins
talar em local apropriado os animais, em trabalho de soro, 
tarde se tornou realidade.
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Dr. Reynaldo Porchat - 1934/1938
Dr. Lucio Martins Rodrigues - 1938/1939
Dr. Domingos Rubião Alves Meira - 1939/1941

e seus Reflexos na Cidade

Esta ação pol ít i co-mi 1 i tar ocorre de maneira drástica, 
traindo da Pátria o regime democrático, colocando-a em 
rial. Seus reflexos são sentidos em todos os segmentos da 
brasileira. Dissolve-se a Assembleia e com ela o projeto de Lei de ijn 
teresse à Universidade de São Paulo para com a implantação de sua Ci
dade Universitária.

0 Escritório Técnico encerra suas atividades, transferindo par 
te de seu pessoal técnico, instalações e equipamentos para a obra 
Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina. Todo o acervo represen 
tado pelo trabalho de seus participantes nestes 2 (dois) anos foram 
guardados na Faculdade de Medicina, esperando nova oportunidade.

Nesse período de 1937 a 1941, portanto passados 4 (quatro) a- 
nos, praticamente,pouco se real izou de efetivo para a Cidade Universitá 
ria.

Este tempo perdido foi precioso para a concretização dos 
universitários, pois retardava a definição que juntamente, com 

golpe de Estado de 1937, susta o encaminhamento normal de todo o pro 
cesso.

3.3.'0 Golpe de Estado 1937 
(1937-1941) 
Rei tor i a - Prof.

(segundo eles) desnecessários, mas figurados na lei para permitir am
pla liberdade ao projeto definitivo. Esta Cia aproveitava a ocasião 
para oferecer outros terrenos de sua propriedade (no entanto, impró
prios ã causa que se destinava), chegando mesmo a realizar e apresen
tar na Assembléia outro projeto de planejamento da Cidade Universitá- 

No entanto, o bom senso de todos envolvidos no projeto rejeitaram 
Mas, nesse espaço de tempo, a Cia City com sede em Londres e fi 
em São Paulo, através de seu poder empresarial, consegue 

pretendia, ou seja ,’'protelar“ a decisão que estava para ser sacramen
tada na terceira discussão da Assembléia.
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vernantes, 
nuavam perseguindo seu ideal,

- Ano 1942 - Jorge Americano solicita da firma Mario Whatley 
novos estudos de urbanização do Campus Universitário, sendo que basi
camente foram adotados os mesmos critérios do antigo Escritório Técn_i_ 

é praticamente semelhante ao Plano Proposto em 1935/36 embora mais 
concentrado. No entanto, no plano das ações realizáveis, este planeja^ 
mento também ficou apenas na vontade de nascer.

No mesmo ano Prof. Jorge Americano é nomeado Reitor da USP-pe^ 
ríodo 1941 a 1946. Este, sensível ao problema em questão, se integra 
cedo à sua ação, dedicando grande soma de suas atividades na USP, seji 
do inúmeras suas iniciativas, a saber:

Dr. Jorge Americano - 1941/1946
Dr. Antonio de Almeida Prado -

Prof. Dr. Benedito Montenegro - 1947

Em 16/XI1/1941 - o então interventor Fernando Costa, assina 
decreto estadual 12.401, reservando a antiga Fazenda Butantã para 
instalação da Cidade Universitária da USP, com área equivalente a 170 
alqueires paulistas.

3.4. Renascimento da Idéia da Cidade Universitária - Novos Estudos de 
Planejamento do Campus (1941-1947) 
Re i tor i a - Prof.

Com o golpe de Estado de 1937, o movimento em favor da Cidade 
Universitária como anteriormente mencionamos, sofre lamentável colap
so, mergulhado num profundo silêncio. Mas em abril de 1941, inaugura
va-se o Instituto Eletrotécnico da Escola Politécnica. Seu Diretor, na_ 
quele ato,faz caloroso apelo ao então interventor José Joaquim Cardo
so de Mello, para que efetivasse a centralização universitária. Em 
primeira instância concorda com a proposição e solicita dos interessa_ 
dos as providências necessárias iniciais. 0 projeto é desenterrado e 
entregue para exames na Faculdade de Filosofia, mas os mesmos posterj_ 
ormente desaparecem sem deixar rastros, morrendo novamente a idéia.

- Ano 1944 - 0 tempo passava, no entanto a intenção dos go- 
um na área estadual e outro na área da universidade,cont i- 

até que em 22/09/1944 é expedido o de-
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Seu substituto é nomeado pelo período 19**7/19**9 - então
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Rei-

2 m

missão,com 
sibilidade da vinda desses

- Ano 19*16-19*17 ” 0 Prof. Antonio Almeida Prado substitue 
Reitor Jorge Americano. E nomeada outra comissão para tratar dos 
suntos ligados ã Cidade Universitária, mas esta também não prossegue 
seus trabalhos, pois seu patrono exonera-se por motivo de sua indica
ção como candidato a governança do Estado.

e a

Isto serviu de base para solicitação de empréstimo de 200 mi
lhões de cruzeiros (época) para construção da Cidade Universitãria, me 
diante emissão de apólices com anuência do governo Federal. No entan
to,pela mã situação que estes papéis representavam no mercado finan - 
ceiro, esta iniciativa também nao obteve sucesso.

tre a nova

Quase nesta época,viaja ao exterior o Reitor, acompanhado do 
chefe do Escritório Técnico;* visitam Universidades Americanas e Cana
denses. Posteríormente, no ano de 19*16, com a exoneração do Reitor, 
"todo o processo sofre outra imobilização".

outra iniciativa de destaque, com alusão 
"Semana Universitária", onde todos aque 

no assunto tiveram oportunidade de expor suas idêias

- Outubro 19*1*1 " 
causa, foram os debates sobre 
les interessados

ereto n? 1*1.190 desapropriando 1.800.000 m^ na zona compreendida 
velha estrada de Itú, completando-se assim os 200

queires paulistas. Nesse mesmo ano, em março, Fernando Costa concede 
autonomia à USP.

Após várias outras tentativas junto ao Governo Estadual, a co 
autorização da Re i tor i a , sol i ci ta verba Federal. Faceàpos- 

recursos, o então Reitor Jorge Americano 
promove concurso de idéias para um plano da Cidade Universitária, 
primeiro prémio dos projetos foi a dupla constituída pelo I 
Arquiteto Hipólito Gustavo Pujol Júnior e Arquiteto Oscar 
em agosto de 19*15. No entanto, mais de uma vez a Reitoria e 
preterem o plano premiado, optando pelo seu próprio plano, faceãfor
ça que os componentes da Comissão de Planejamento tinham, principal - 
mente na figura de Ernesto de Souza e Anhaia Mello.
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m i ssãoEsta

importância do Plano, mister se

Es

pelo
José

pela
"Con

tor, Lineu Prestes reaviva todo o processo,mantendo a comissão recém- 
nomeada pelo seu antessessor (abril 1947).

comissão funcionou até setembro de 1948, 
principal foi definir qual projeto a ser adotado, 
do por Pujol e Defillipi 
optou pela realizaçao de

Nesta época, para um plano deste vulto, optou-se também 
colaboração de outros estudiosos no assunto, tendo sido aberto um 
curso de Idéias".

No entanto os projetos apresentados não alcançaram o almejado 
para sua implantação , trouxe apenas contribuição que de certo modo 
contribuiu para se fixar a estruturação geral da Cidade Universitã - 
ria. Concluída pelo Escritório Técnico,foi aprovada em outubro 
de 1945, pelo Conselho Universitário e a seguir pelo Governo do Esta
do.

Desta comissão, aqui cabe registrar e exaltaras figuras 
Professores: Luiz Anhaia Mello, Eduardo K. Mello e Elisiãrio da Cunha

0 k Folha 39 ,temos anexado planta de localização da área do 
Butantã e da Cidade Universitária, onde constatamos a través dos vários

Ãs folhas seguintes, para melhor mentalizar e fixar as idéias 
ate então definidas, anexamos plano geral de situação das unidades da 
USP, assim como os Planos Diretores datados de 1945, realizados 
Escritório Técnico da Cidade Universitária sob a chefia do Eng? 
Freitas Va11e Filho, plano este concebido durante a gestão do Reitor 
Jorge Americano.

cuja 
ou seja: o elabora- 

ou do Escritório Técnico. No entanto, esta 
"um novo projeto", mas cujos elementos bási

cos deveriam ser extraídos dos estudos anteriores.

Face à grandiosidade e importância do Plano, mister se fazia 
um estudo comparativo com as outras Universidades, principalmente as a 
mericanas ecanadenses visitadas pelo então Reitor e Freitas Valle. 
te fato veio reforçar e ratificar a adoção de condicionantes do proje 
to considerado anteriormente.
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Neste plano, a Administração da Universidade ocupa lugar de des_ 
taque central no Campus. Ao seu redor, de forma concêntrica,desenvol - 
veu-se todo o sistema cultural profissiona1, através das seguintes á- 
reas do conhecimento: Artes- Arquitetura, Pintura e Escultura, Música, 
Sociologia, Humanas- Filosofia, Direito, Ciências Políticas, Ciências 
Econômi cas,. Bo tãn i ca/B i o 1 og i a - Higiene, Farmãc i a e Odontolog ia, Medicina, 
Veterinária e Ciências, Tecnologia- Engenharia, Pesquisas Tecnológi - 
cas e Eletrotécnicas. Complementando este sistema, temos um outro 
raio de ação, distribuindo de forma mais distante do centro adminis - 
trativo, os sistemas complementares como: o Educacional, Residencial, 
Cultural-profissional e o de serviços gerais industriais, cada um 
brangendo também atividades específicas.

temos representado graficamente a projeção do or 
ganograma da Universidade de São Paulo sobre o terreno escolhido. Ve
rificamos que a organização proposta é fiel aos propósitos do Prof. 
Ernesto Souza Campos, desde o início dos seus trabalhos em prol de dc? 
tar a USP de uma Cidade Universitária.

A Folha 42 temos a distribuição e implantação física desses 
vários setores anteriormente zoneados na Folha 42.

A área da Cidade Universitária está definida tendo como limi
tes, o Canal do Rio Pinheiros e Avenida Marginal ao Norte, ao Sul, a- 
dutora de Cot ia (água) , o Instituto Butantã,terrenos de terceiros epar 

__ tte da antiga estrada de Itú; a Leste, terrenos da Cia City e parte do 
Instituto Butantã, sendo <^ue a Oeste ficam os terrenos da Sociedade 
Imobiliária Jaguaré - Ltda.

raios de curvatura com centro no Edifício da Reitoria, as distâncias 
entre o novo Campus da USP e as várias unidades universitárias, assim 
como outras instituições ligadas direta e indiretamente ã USP. Verifi 
camos que grande parte dessas instituições estavam concentradas 
trama urbana da cidade, a uma distância de aproximadamente 8 a 10 Km 
Cidade Universitária. Portanto, já nessa época,a gleba escolhida 
revelava na intenção de se constituir um Campus afastado da cidade, 
com características anti-urbanas.Fugindo dos inconvenientes que a par 
te central da cidade ocasionava ao bom desempenho das atividades uni- 
vers i tá r i as.
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Neste planejamento foi enfatizado o estilo na Cidade Universi 
tár^a, com destaque para a Estética, paisagismo, Clima, Funcionalida
de e Simetria, onde normas gerais para os edifícios foram implantadas,

Também o plano previa Pãteos de Estacionamentos, Edifícios 
da Administração, Centro de Pós-Graduação e alunos, Bibliotecas Seto
riais, Escola de Artes Domésticas, Jardim Botânico, Biotério Central, 
Cooperativa, C.P.O.R., Restaurante, Hospedagem, Creche, Ensino Pré- 
Primãrio, Primário, Ginasial e Colegial, Hospital, Maternidade, Pron
to Socorro, Polícia da USP, serviços vários, como incêndio, comunica
ções, mensageiros. Tão marcante quanto a Praça da Reitoria, o Setor 
Tecnológico se faz sentir, com as unidadès da Escola Politécnica im
plantadas juntamente com o I.P.T. - Instituto de Pesquisas Tecnológi
cas. Este complexo era complementado pelas áreas ajardinadas, caracte 
rizando um verdadeiro parque, onde o lago merecia destaque pela 
beleza e praticidade no uso do desporto do remo (futuro).

Além desses elementos, destacamos outros que foram levados em 
consideração como: Acessos vários, Praça Principal contendo a Rei to - 
ria, Auditório, Museus e Biblioteca Central. Em volta desta,os vários 
grupos já mencionados como: Artes, Sociologia e Humanidades, Saúde e 
Biológico e das Técnicas, com seus edifícios distribuídos em setores 
próximos uns dos outros, conforme as áreas de conhecimento. Mereceu1 
ainda destaque, a implantação ao longo do eixo da entrada da Cidade U- 
niversitária,do Setor Residencial integrado ao Setor Esportivo, Diver 

e Comunicações, Cooperativa, Templo Religioso e Hospital. Cabe 
também ressa1 taro Setor da Botãnica e Zoologia, este integrado com a 
Zootecnia e Indústria Animal da Faculdade de Medicina e Veterinária.

Seu sistema viário acompanha as curvas de nível, num misto 
concêntrico e ortogonal, numa malha reticu 1 ar, dividindo a área em gle 
bas (quarteirões) para cada atividade específica do conhecimento huma
no, dentro do zoneamento setorial proposto no organograma geral 
USP. Nota-se ,neste plano de 19^5, a intenção de instalar no Campus as 
residências, dos Professores, funcionários e operários, assim como con 
sideravel area para a Faculdade de Med i c i na e Ve ter i na r i a com seu po t re i ro 
e pista para animais de grande porte. Destacamos também a inclusão de 
2 (duas) pistas para aviação e do observatório astronómico que,nos sub 
sequentes pl anos, deixam de aparecer.
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Miguel Reale consegue verba para o Instituto EI et rotêcni ca (A_l_ 
ta tensão).
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1949) -
Rei toria

e o
ais,

Neste período
Miguel Reale. Vários eventos se realizaram como:

3-5; Plano Diretor - Sistema de Vias Principais e Zoneamento na Cida
de Universitária - (Aprovado pelo Conselho Universitário da USP- 

(1947-1951) 
- Prof.

e

- 0 I.P.T., dá mostras de suas ações, pois já se encontravam 
em funcionamento seus pavilhões de Metalurgia e Tratamento de Madeira, 
caixa d’água,sub-estação elétrica de 200 KWA. 0 Ribeirão Jaguaré esta^ 
va retificado, melhorando substancia 1 mente as áreas vizinhas quanto às 
cheias que passaram a ser dominadas.

temos as gestões dos Reitores: Lineu Prestes

Período de:
Dr. Lineu Prestes - 1947/1949
Dr. Miguel Reale - 1949/1950
Dr. Luciano Gualberto - 1950/1951

- Março de 1949 “ realiza-se o projeto de urbanização com 
fixação do sistema viário principal e zoneamento, setoriza-se a Cida
de Universitária, sendo que este projeto-básico tem aprovação do Con
selho Universitário da USP, em sessão de 12/maio de 1949- Este proje
to básico da Cidade Universitária, anexo à Folha A5, tem como ca- 
racterística básica a fixação das vias principais e o zoneamento das 
várias áreas do conhecimento, distribuídas nos seguintes setores: Ad
ministração Central, Area Tecnológica representada pela 

I.P.T., Esportes, Medicina, Farmácia e Odontologia,
Filosofia,Ciências e Letras (com ênfase especial para estas uni

dades), Belas Artes e Arquitetura, Física Nuclear, Residências, fcen- 
tro Comercial, Veterinária, Parque Zootécnico, Campo Experimental 
Residências de Operários.

- Mas, por ordem do então Governador Ademar de Barros, em se
tembro de 1948, foi instituída nova comissão, sendo que o Escritório 
Técnico se incorpora a essa Comissão por portaria do Reitor.

inclusive a previsão de ampliação dos mesmos, face ã dinâmica do Pro
cesso Social ligado a cultura técnica, científica e artística da Uni- 
vers idade.
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de operários. Aas
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simples, adaptando-se à topografia 
definindo na macro escala os vários setores acima referi- 

Estes foram locados observando sempre que possível a proximida - 
Tecnolõg ico, 

anterior 
Rei toria

- Em janei ro de 1950 " estuda-se a redistribuição da 
de 5 milhões de cruzeiros (da época) fornecida pelo Governo Federal, 
que é distribuída para o Instituto Eletrotécnica, Biologia, Faculdade 
Medicina Veterinária, vias de acesso e despesas gerais da Comissão. No 

i _
entanto, por solicitação do Prof. Miguel Reale,o Plano Diretor é red£ 
senhado.

0 traçado viário revela-se 
do terreno, 
dos. 
de de áreas afins do conheci mento,como notamos no Setor 
Veterinária e Parque Zootécnico. No entanto, este difere do 
(1945) em vários pontos, pois os grupos locados em torno da 
foram deslocados para outros locais do Campus. 0 Setor Residencial de 

inclusive o cen - 
juntamente 
mant i veram

Destaca-se também o surgimento do grande Boulevard, avenida 
de acesso principal composta de 4 (quatro) pistas, com aspectos monu
mentais. Tinha seu início numa grande praça em continuação da avenida 
de acesso do Butantã - Cidade Universitária, terminando numa praça r<D 
tatõria, em cuja sequência de espaços formados temos o espelho d'ãgua 
(fonte) até a praça maior da Administração Central da USP. Este plano, 
tendo como seus autores: Ernesto de Souza Campos, Cristiano Stockler 
das Neves, José Maria da Silva Neves e Luiz de Anhaia Mello, é apre
sentado e aprovado em reunião solene pelo Conselho Universitário da 
USP em 12/05/1949, servindo como ponto básico aos estudos futuros pa- 

o desenvolvimento da Cidade Universitária.

alunos, Professores, funcionários e operários idem, 
tro comercial que se localizou próximo á estrada de Itú, 
com os Residenciais Medicina, Farmácia e Odontologia se 
próximos, sendo que o Setor Esportivo permaneceu no mesmo local de o 
rigem juntamente com o Lago. Belas Artes e Arquitetura se deslocaram 
para área próxima ã Faculdade de Filosofia Ciências e Letras.

0 novo Reitor cria em observância ao novo regimento da USP o 
"Serviço de Engenharia e Património Artístico", com atribuições de ser 
viços de obras novas e de reparos de Edifícios da Universidade, exclu 
indo-se todas aquelas vinculadas ao Plano do Butantã.
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No campo dos projetos decide-se pela sua normalização, 
ja: Toda edificação "tipo oficina" seria pavilhonar, semelhante 
I.P.T. e outros existentes no Campus "tipo Escola", segundo o 
geral dos projetos do grupo Biológico.

ou se-
as do
plano

com re-

___ .Já

A área da Cidade Universitária é assumida praticamente na sua 
totalidade, trabalhando-se nos seus quatro cantos, tornando -irreverssí 
vel a sua implantação como "Campus" da USP/Capital. Assim, o ano :de 
1951 é chamado de "garantia", de realização da obra, e o ano seguinte 
o da "Consolidação".

0 Estado destina â Cidade Universitária verba de Cr$ 33.200. >000 
(na época).Cone 1uem-se inúmeras obras, como: Betatron (Departamento 
Física), o grande movimento de terra, obra de infra-estrutura, vias 
principais e secundárias são concluídas e desapropriações de áreas são 
realizadas. Quanto aos projetos, mais de 20 (vinte) são concluídos. To

Ambos imbuídos de sua responsabilidade histórica para com a 
USP e a Cidade Universitária,com ampla visão do futuro científico-cu1 
tural que o empreendimento repesentava para a nação brasileira, 
poupam esforços para dinamizar a 
bas foram locadas de acordo com as necessidades, os projetos são 
tensifiçados tanto na área do Plano Diretor como no dos Edifícios, 
consequentemente a execução das obras tornam-se realidade.

3-6. Primeira Fase Aurea da Cidade Universitária - (1951"1953) 
Reitoria - Prof. Dr. Ernesto Moraes Leme - 1951/1953

Nesta fase destacaram-se dois professores emeritos da USP, o 
primeiro já referido como Governador do Estado de São Paulo e o segun
do Ernesto de Moraes Leme, como Reitor.

Posteriormente,o período de 1950 a 1951 está ligado ã Rei
toria do Prof. Luciano Gualberto. A Comissão existente pede exoner.a - 
ção,que é aceita. Nomeia-se outra,na qual figurava Anhaia Mello como 
figura constante e necessária nas Comissões. E projetado e iniciado o 
Edifício da Reitoria que,após uma década,seria inaugurado. Neste 
assume o Governo do Estado o Professor Lucas Nogueira Garcez, 
percussões na USP e na Cidade Universitária.
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da a várzea existente foi estudada, equacionada, iniciando-se sua 
cuperaçao a partir das cotas fixadas pela Light, as quais 
as enchentes do Rio Pinheiros.

- Ano 1952 - 0 Edifício Gerador Van de Graaff (Física) é 
cluído, sendo que este ano comemorava-se o início da transferência da 
Escola Politécnica para a Cidade Universitária. Lançaram a pedra fun
damental do Obelisco, da Zoologia. 0 Campus recebe a bênção do Carde 
al D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota,em 26 de outubro de 1952.

Além das realizações acima mencionadas, inúmeras outras obras 
foram projetadas como: Aguas Pluviais, a cargo dos Professores 
Martins e A.L.N. Galvão, Energia Elétrica - sob orientação do 
Pedro M. Cruz, o Horto Florestal foi criado com a plantação de 80.000 
mudas das ma i s diferentes espécies,> constituindo-se no viveiro

co1aboração 
projetado 

Cerqueira Cesar com paisagismo de Burle Max.

constituindo-se
da CUASO, sob orientação do Sr? Edson de Souza Fadigas e 
do agrónomo do I.P.T. Armando Russo.. 0 Centro Cívico foi 
por Ri no Levi e R.

Ressaltamos, ainda a colaboração de outras personalidades een 
tidades públicas e privadas, como a de Adma Jafet, Colonia Portuguesa, 
Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, Governo Estadual e 

que até então colaboraram com a Cidade Universitãria da USP.As 
obras e os projetos estão registrados no Plano de Zoneamento e Urban_i_ 
zação da Cidade Universitária (1952), anexado ã Folha 49. 
Este Plano é a continuação do Plano de 1949, com alguns setores já de 
talhados, com algumas obras construídas, em construção, projetadas eem 
estudo como: o Setor Engenharia, com o Departamento de Matemática, o 
Instituto Eletrotécnica com o pavilhão de máquinas, Alta Tensão e Ofi 
cinas, o I.P.T. com vários edifícios a saber: Administração, Almoxa- 
rifado, Fundação, Laminação, Tratamento Térmico, Oficina Mecânica, 
Tratamento de Madeiras e Cabine de Força; o Setor da Administração 
Central da USP, com a Reitoria , Biblioteca Central, Teatro, Prefêítu 
ra e Torre. Outro Setor com destaque era o da Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras com várias obras previstas, sendo que o Betatron e 
Van de Graaff estavam construídos. No grupamento Biologia,configura- 
va-se o Jardim Botânico (futuro viveiro de plantas da Cidade Universi 
tária), a Anatomia Patológica, Genética e Botânica, Zoologia, Fisiolo 
gia e Farmacologia, Anatomia e Histologia. Outro Setor, que também tem
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acesso

ao

Re i tor i a

I I I

IV

- 3.7. Plano Diretor de 195^ da Cidade Universitária, (Comemoração 
IV Centenário da Fundação da .Cidade de São Paulo) 

Prof. Dr. José de Mello Moraes - 195V1955

I
I I

• -'..Oâ

I
-

- Ginásio e Colégio;
- Aperfeiçoamento/Magistér i o - (futuro Centro Regional de Pesqui 

sas Educacionais;
- Esportes, com Estádio de Futebol , Tênis, Ginásio Coberto, Qua^ 

dras Abertas, Conjunto Aquático, Lago e outros - (Projeto íca
ro de Castro Mello);

- Centro Cívico com Reitoria, Biblioteca, Prefeitura, Teatro 
(Projeto Ri no Levi);

IV.a - Estacionamento;
V - Direito, Faculdade de Ciências Económicas e Sociais;

Em função da planta da Cidade Universitária, anexa à Folha 51 
são definidos os seguintes setores:

sua configuração definida é a Medicina Veterinãria,com a locação e 
construção de alguns Edifícios como: a Sede, Estábulos de Vacas, Tou 
ros e Bezerros. Na ãrea do Setor Diversos, próximo ao da Biologia,tem 
o Reservatório de Agua, sendo que os demais Setores como Residências, 
Esportes, Ciências Sociais, Direito, Ciências Económicas, Belas Artes, 
Arquitetura e Urbanismo, Química e Engenharia apenas suas áreas de 
implantação estavam consignadas no zoneamento geral da gleba da Cida
de Universitária. Seu sistema viário, com a grande avenida de 
(PARK-WAY), vias perimetrais, secundárias e terciárias são implanta - 
das delimitando os Setores acima referidos, é a caracterização ao es
forço, a dedicação de todos, as suas esperanças transformadas em maté 
ria numa realidade embora pequena, mas palpável, viva, já cônscia de 
suas responsabilidades futuras para com a Universidade de São Paulo.

Com base numa análise comparativa do Plano de 1952, com este 
Plano de 195^ constatamos que o anterior definia o sistema viário bji 
sico, os setores e mostrava os estágios dos projetos e obras até 1952, 
enquanto que o atual é um Plano-Diretor completo com detalhamento dos 
seus setores e áreas complementares. Houve no entanto,poucas mudanças 
com maior intensidade nos setores residenciais, no centro cívico, ã- 
rea de expansão futura e medicina.
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IX
X
XI
XI I
XI I .a
XI I I
XIV
XV
XVI ca
XVI I
XVIII
XIX

4. 000 o-
os

cons-

sua

- Farmácia e Odontologia;
- Setor Engenharia (Poli);

I.P.T., Usinas Piloto;

Até 1952* 
m2

a Cidade Universitária já possuía

VI
VI I
VII.a - Engenharia -
VII. b - Estação Tratamento de Esgotos;

VI I I

0 Setor viário continua com a Avenida Central de quatro pis - 
tas, assim como a pista dupla que contorna a Praça Central da Univei— 
sidade,1igando-a ã Estrada de Itú. 0 Acesso secundário ao Campus, por 
pista dupla, se faz pela marginal do Rio Pinheiros, na Região próxima 
ao encontro da adutora de Cotia com a faixa“nom aedificand" da Light.

Quanto ao Plano Diretor detalhado, anexo a Folha 53, 
tatamos que o zoneamento e a setorização não sofreram modificações..No 
entanto,no interior de cada Setor, os blocos dos vários Edifícios fo
ram considerados com forma, volume e áreas definidas na sua grande 
maioria.

0 Setor de Aperfeiçoamento do Magistério, tem seus quatro blo 
c(9s definidos numa Arquitetura retilínea, cujas características físi
cas revelam a Arquitetura carioca da década de 50, pois este projeto

aproximadamente 
construídos, tendo inúmeros projetos concluídos e várias 

bras em andamento, em condições de mostrar seu dinamismo durante 
festejos do IV Centenário da Cidade de São Paulo.

- Instituto de Pesquisas Tecnológicas (não detalhado e explica
do èm nosso trabalho por não fazer parte atual da CUASO;

- Instituto Eletrotécnica;
- Arquitetura e Urbanismo;
- Hospital e Higiene (Faculdade de Medicina);
- Residência de Estudantes - (parte nova no plano);
- 1dem Bo1s i stas;
- Biologia e Botânica;
- Zoologia;
- Filosofia, Ciências Sociais, História Geral e Letras;
- Física e Area para expansão futura do Setor;
- Medicina Veterinária;
- Medicina (parte nova no plano) com expansão futura;
- D.E.R. (permaneceu com base no plano anterior).

modifica%25c3%25a7%25c3%25b5es..No


- ■;

u N
S

E 
0

A
E

1

USP» 1^ D A D E 
A

E

U N I V E R
V E R S

Ã

SI T A' R I
D A D



5*»

desenho
No-

en-numa

tos
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a Folha 55 
Arquitetura Contemporânea.

cem no

ênc i as

- 0 Setor Esportivo, desenvolvido pelo Arquiteto ícaro de Cas 

Mello, revela sua generosidade com espaços amplos e capazes de 

a comunidade universitária. Obe^ 

visando preparar os jovens universitã- 

a 1i ado a saúde.

tre si

cações substanciais em 
do.

- Cabe destaque ao Setor Residencial projetado pelos Arquite- 
Rino Levi e R. Cerqueira Cezar, conforme mostra-nos a foto anexo 

onde a alta qualidade demonstrada no projeto revela

- 0 Setor do Direito e Ciências Económicas, assim como Farmá- 
ci a, Odontologia , Hospital e Higiene, Arquitetura e Urbanismo, têm 
seus blocos definidos.

- 0 Centro Cívico foi
que abriga os programas necessários ao bom desempenho deste Setor, 
ta-se que o Edifício da Reitoria fica separado da Praça Maior por um 
sistema de vias secundárias. Todo o paisagismo do Setor sofre modifi- 

vista do novo projeto de Burle Max ser adota-

■

todo reformulado, com outro

rios para

- Os Setores da Física e Eletrotécnica permanecem sem modifi
cações, embora com o número de seus edifícios aumentados na sua im— 
plantação.

tro Mello, revela sua generosidade 
abrigar . a prática desportiva de toda 
dece ãs normas internacionais, 

o desporto olímpico,

- No Setor da Botânica e Zoologia,os seus edifícios permane - 
mesmo local com relaçao ao plano de 1952. Mas, a Filosofia, C_£ 
e Letras é projetada numa sucessão de Blocos interligados 
e por praças centrais.

- A Faculdade de Medicina Veterinária sofre alterações na ela^ 
boração de seus projetos assim como na implantação dos mesmos, onde os 
Campos Experimentais são delineados e organizados. Quanto ao Setor de 
Medicina e áreas de Expansão futura do Campus,até então não haviam a- 
madurecidos, o que inversamente constata-se no Setor da Engenharia, 
com a Politécnica urbanizada, seus Edifícios definidos com destaque

foi realizado no Rio de Janeiro, sob orientação e pedido do MEC.





56

tua 1

a-

os

ou—

Savério

sao

operar i os, 
rea1izados.

raia o 1ímpica

para o Laboratório de Hidráulica, projeto do Arq? Ariosto Mi la.

3.8. Rep1anejamento do Campus - (1955“1960)

Reitoria - Prof. Dr. Alípio Corrêa Neto - 1955/1957
- Prof. Dr. Gabriel Silvestre Teixeira de Carvalho

- 1957/1960

Com estes recursos auferidos, é que os trabalhadores da Cida- • 
de Universitária conseguem sobreviver. Nenhuma obra é concluída e . i- 
naugurada nesta fase, apenas digno demaior registro é o decreto do Gcd 
vernador em 1955 denominando o Campus do Butantã de Cidade Universitária 
"Armando de Salles 01iveira",em homenagem merecida ao homem ilustre 
que fundou a Universidade de São Paulo.

Todo o projeto do Campus é pensado e projetado quanto as á- 
reas externas aos Edifícios; sentimos portanto a intenção de tornar a 
Cidade Universitária um Grande Parque.

Nesta fase, precisamente no ano de 1956, o Escritório Técnico 
sob orientação do Arqt? Hélio de Queiroz Duarte, assessorado por 
tros profissionais como Arqt? Paulo Camargo e Almeida, Eng?
Orlandí , e outros, iniciam o "Replanejamento çlo Campus11. Procurou-se 
neste Replanejamento reunir as atividades universitárias em tres (3)

Outro período de estagnação nas obras da recém denominada 
CUASO, (Cidade Universitária "Armando de Sa'l les Oliveira"),' pois ape
nas inauguram-se as estufas da Botânica em 1957, perfazendo uma 
rea total de 987 m^; outras construções seguem em andamento como 
prédios da Botânica, Zoologia e Reitoria.

- 195^4-1955 “ Durante esta fase, o desenvolvimento do Campus 
fica praticamente paraiizado. Os governantes esquecem-no, as verbas 

exíguas, quase inexistentes, faltando numerário para pagamento dos 
época de crise na Cidade Universitária. Poucos serviços são 
Instala-se uma draga na área ocupada pelo grande lago, (a^ 

de remo), de onde se extrai areia e pedregulho, os 
quais são aproveitados nas construções do Campus e vendido, na sua 
maior parte às obras do Governo, principa1 mente ãquelas do IV Centena^ 
rio no Ibirapuera.
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novo face ã demarcação existente dos Se 

segundo afirma em entrevista (reali- 
os elementos que dispunha pa 

e largas aven_i_

um "Cen-

ra exame

grandes grupos 
’ 'Human i dades" ; 
posteriormente "Artes", 
tio do Saber", segundo o Prof. 
organismo físico,

com base nesses elementos e conhecimentos de Cidades U- 
constataram-se inúmeros fatores ne

Além destes elementos, ressaltamos que o Replanejamento 
organizado para "dar maior aproximação entre os Edifícios da CUASO, 
melhor intercâmbio entre Escolas e Faculdades, menor ãrea de circula
ção para veículos, com diminuição das larguras das Avenidas e ruas, e 
quacionamento do problema social do Campus como jã abordamos  acima. 
Citamos outros como, a criação de um dispositivo especial para habitji 
ção dos funcionários da USP; dã-se também um tratamento especial para

Logo, 
niversitãrias existentes no mundo, 
gativos expressos pela ausência na CUASO de um Setor Social para 
racterizar uma Vida Social no Campus. Para isso, projetou-se 

, visando uma maior integração Universitária.t ro Soc i a 1 "

0 Replanejamento teve como premissas vários itens e dentre es_ 
tes, merecem citações os seguintes: diminuição dos gastos de constru
ção com as obras, eliminação das idéias de demonstração de riqueza, 
f aus tos i dade, rapidez na construção das obras para atender ã precarie^ 
dade de entrada de alunos na USP; execução de obras com o maior núme
ro possível em Madeira, com base na experiência da Universidade de Los 
Angeles. Portanto, as obras deveriam ser simples, com pouco gasto, sejn 
do que, com a sobra de verbas, as unidades seriam muito bem . equipa
das .

e suas relações com os demais orgãos, 
"Ciências" e "Ciências Biológicas";

Isto tudo visava tornar e definir esse 
Hélio Q. Duarte em : "A ordenação 

moral e pedagógico, materialmente auto-suficiente 
na medida do possível, capaz de, em clima de convivência e compreen - 
são, provocar todos os processos de conhecimento, dando-lhes destino 
social". Assim, este Rep1anejamento foi realizado porque jã não 
mais possível um Planejamento 

e obras construídas. Pois, 
zada recente com o Prof. em referência), 

da CUASO eram precários, evidenciavam grandes 
extensões de terras inusitadas.
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Em síntese, pela análise geral, houveram pequenas 
ções quanto á nova localizaçao dos Setores com modificações dè-areas, 
sendo que a proposta no seu todo velo, a nosso ver,melhorar o aspecto 
de integração dos usuários da Cidade Universitária.

I

e a

a Saúde Pública. Desloca-se o Setor de Habitação dos alunos da colina 
do Butantã para a área próxima ao Setor de Esportes e da parte de vi- 
vência/socia 1 e para complementar, o Cone é reprojetado.
Portanto, a organização universitária é modificada em determinados se 

com base num estudo de zoneamento das áreas afins, das incidêr[ 
incluindo os sistemas viários e

reas ; a
e por ultimo o Core.

s, incluindo os sistemas viários e universitários, 
para o organograma social da Universidade, que nesta época, 
22 anos de sua fundação,estava constituída por 
Universitários, 11 (onze) Institutos anexos e 
Complemen ta res.

Assim, as Folhas 59 e 60, temos o zoneamento da 
Universitária realizado a partir do Plano de 19^9 e a nova proposta 
considerada no Rep1anejamento. Comparando-se ambas, a Zona Z1 - Habi
tação, como já referimos anteriormente,foi deslocada para a área pró
xima ao Setor Esportivo e Social; sua área de 12,35 Ha. passa para 
58.70 Ha. Quanto ã Zona Z2 - Institutos Universitários destinados 
área Tecnológica permaneceu no mesmo local e com pequena variação 
de área; esta,de 227,45 Ha. passa para 212,45 Ha. Outrossim, a Zona 
Central da Cidade Universitária, local da Administração Superior e vi
vência da Universidade sofre modificações ho seu traçado viário e na 
sua área, pois esta de 91,65 Ha. passa para 69,86 Ha. Em prosseguimeji 
to, analisando a Z4 - Institutos Anexos, verificamos que sua localiz£ 
ção é a mesma embora suas áreas sejam modificadas de 28,85 Ha. - para 
61,20 Ha; sendo que a Zona Verde Z5 “ também praticamente permanece no 
mesmo local,com aumento de área de 28,75 Ha. para 36,25 Ha.; sendo 
Z6 - destinada ao DER,permanece a mesma quanto ao local e área.

folhas seguintes anexamos elementos de representação gráfj_ 
que mostram aspectos de rep1anejamento do Campus, a saber: Aspec

tos do Zoneamento do Campus anteriores e a nova proposta; idem qua_n 
to ã reformulação dimensional do sistema viário e setorização das á- 

proposta de implantação do Novo Setor de Habitação de estudajn
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Quanto ao Setor de Habitaçao, colocado próximo â Vivência So
cial e ao Setor de Esportes, como já mencionamos, é composto de edi
ficações de 3 (tres) pavimentos, com característícas horizontais, 
do que as unidades de Habitação serão voltadas para o Norte 
melhor insolação. Entre os b1 ocos estão d i s tribuídas áreas de 
lazer e esporte não competitivo. Outras características devem ser men 
cionadas como: unidades de habitação distribuídas em generosos 
ques verdes; existência de 1 (um) Centro Social Setorial (as 
são individuais),perfazendo uma ãrea total de construção de 3-780 
A capacidade de cada edifício é de 180 a 1 unos , perfazendo um 
de 2.520 alunos, pois foram projetados 14 (quatorze) edifícios, 
índice m de contruçao/a1 unos e de 21 m .

inicialmente existiam 7 (sete) tipos de vias 2posta de 378.665 m , para 4 (quatro) tipos com ãrea de 
reduzida para 224.273 m^, com quase 70% de economia.

Em prosseguimento, também se faz necessário que os 2 (dois) 
setores, um ligado ã habitação dos Estudantes (Setor de Alunos) e 
outro ao CORE da Cidade Universitária, sejam analisados com base 
elementos anexados ãs Folhas 64 e 65.

0 projeto do "Core", nasceu com a missão precfpua de promover 
e fomentar as relações humanas da Cidade Universitária. £ composto 
dos seguintes edifícios: Torre Universitária (1); Reitoria (2); B i b l_i_ 

Central (3); Prefeitura (4) e Aula Magna (5) (grande auditório); 
compõem o que se se denominou"Centro Cívico". De outro lado, na 

encosta do terreno, os edifícios que constituirão o Centro Comercial 
e Social da comunidade Universitária. No Centro Comercial e Social, te 
mos os seguintes edifícios: Atividades Estudantis (7); Hotel (8), Sa-

Em sequência, os elementos anexados ãs Folhas 62 e 63 , re 
lativos ao sistema viário da Cidade Universitária, apresentam modifi
cações no seu traçado, em função da nova setorização de algumas áreas 
consideradas prioritárias no Replanejmaento,como o Setor Central do 
Core, a Habitação de Estudantes e o Biológico , assim como a redução 
da largura das vias, principalmente a de acesso principal que de 4 
(quatro) vias passa para 2 (duas), e aquela que ligava a praça da Rei
toria até a estrada de I tu que 2 (duas) vias passa para 1 (uma); as 
demais quase que na sua totalidade também sofreram modificações, pois 

com ãrea pavimentada pro 
pav i mentação
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de Bailes - Restaurante; (9) Atividades Comerciais (10); Cinema 
tro )11), complementados pelo lago que juntamente com variação 
gráfica do terreno (parte alta e baixa), dão maior liberdade de 
sição ao conjunto, ganhando por assim dizer, uma nova paisagem 
circulação agradável e um resultado plástico condizente com a arquite 
tura contemporânea proposta.

Várias obras dos diferentes Departamentos da Faculdade de Fi
losofia, Ciências e Letras e Faculdade de Medicina Veterinária foram 
inauguradas, através do esforço é dedicação do Escritório Técnico,sob 
a vinculação da Comissão da Cidade Universitária, cujo presidente e-

Portanto, este replanejamento veio trazer novos elementos, vi 
sando contribuir para que a Cidade Universitária não se tornasse 
corpo amorfo, sem vida própria, sem seu intercâmbio entre prefesso - 

alunos e demais pessoas ligadas ã Comunidade Universitária, onde 
o seu alto sentido de Universidade nos levasse ã "Universidade".

Segundo o Prof. Helio Q. Duarte, apesar do pouco 
que os governantes desmonstraram para com a Cidade Universitária nes
te período, principa1mente o Governador do Estado de São Paulo, o Sr. 
Janio Quadros. Este além de nos privar de recursos econômico-financei 
ros, nos deixou sem possibilidade de Ação Maior, 
findar sua gestão é que deu ordem para iniciar 
Atómico no Campus.

Na área da Poli, conclue-se o Edifício: Biénio 
Edifício J. Monteiro de Carvalho, sendo que se achava em 
o Laboratório de Hidráulica.

realizações a serem 
reflexos na área física do Campus, pois constroe-se

Na parte alta do Campus, reserva-se uma gleba de 08 hectares 
para futuro Jardim Botânico (reserva florestal) etambém a área para 
o Instituto de Energia Atómica I.E.A. (Area de Segurança Nacional).

Período 1957~1959 “ Neste período, 
consideradas, com 
praticamente 30.000 mz. 0 projeto do Replanejamento do Campus é con 
cluído, servindo de base para novas reflexões a partir da década 
60.
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ra Prof. Francisco Degni. Em 1958,a Cidade Universitária,já possuin
do maior prestígio junto à Reitoria consegue verba para abertura de 
vias, consequentemente concluir grande parte do seu sistema viário e 
de infra-estrutura. Ressalta-se nesse período,o início do movi mento de 
terra gigantesco visando recuperar as partes baixas da Cidade Univei— 
sitária, onde hoje se localizam o Conjunto Residencial, Setor Esport_i_

Praça da Torre e os Serviços Administrativos da Reitoria da USP.A 
terra para esse serviços saiu de uma região próxima as Químicas e 
Botânica, pois lã existia um morro com volume de terra compatível. I- 
nicia-se também todo o levantamento plani-a 11imétrico, de forma rigoro^ 
sa, assim como o plano das Sondagens Geológicas de todo o Campus.

Quanto ao sistema viãrio, permanece aquele proposto no 
anterior de 1956, tendo sido executado,como verificamos,a sua 
totalidade. As 6 (seis) principais Zonas também permanecem nos 
previstos. Z1 - Setor Residencial de Alunos; Z2 - Setor Politécnico , 
onde notamos a implantação do Biénio e Laboratório de Hidráulica 
da Escola Politécnica; Z3 - Core, onde temos locada a Torre Universi
tária e na parte posterior da área^o Edifício da Reitoria em execução; 
Z4 - Setor destinado ao I.P.T.,com a indicação de várias obras execu
tadas e em execução; Z5 - Zona Verde, da Botânica e Reserva Florestal 
(Viveiro de Plantas), onde destacamos a implantaçao de vários Edifí - 
cios da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como Botanica e Sa
las de Aula; e o Biotério e Estufas, Reservatório Geral de Agua, al
guns construídos e outros em construção e também em projeto,segundo a 
legenda da planta em questão. Próximo a este setor,temos a Física tam 
bém com vários Edifícios construídos, em construção e projetados. Deis 

■to

Mas, aqui cabe um registro importante: ainda no ano de 
a Comissão da Cidade Universitãria, no final do Governo de Janio 
dros ,é chamada pelo mesmo,que a incumbe de construir um Edifício para 
instalar o equipamento do Reator Atómico, doado pelo Governo America^ 
no ao Brasileiro. Esta Comissão foi bem sucedida, tendo inclus ive mere 
eido por parte do governador,elogios.

Quanto ao planejamento, até 1959 este se mantém com base 
setorização proposta pelo então chefe do Escritório Técnico, i 
Helio Duarte; a representação gráfica e respectiva legenda à 
68 esclarece o estágioda Cidade Universitária.
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3.9. 2? Fase - AureadaCUASO - Cidade Universitária Armando de Salles
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1960/1963Prof. Antonio Barros de Ulhoa CintraReitoria

CUASO inicia uma fase de

Assim sendo

1 '

e
Saúde;

ce ao
São Paulo

nãrios; 2. Area para Educação, 
nesta epoca 
projetadas;
5. Esportes 
se no plano 
Area Destinada

USP, 
Oceanográfi co 

Inst i tuto

taque a i nda se f a z necessã r i o pa ra a ã rea reservada do I.E.A. (Instituto 
de Energia Atómica), raio de 300 m, onde temos a via de acesso ã pra
ça e o complexo Atómico das construções do Reator.

com Ed i f íc i os

na sua

e considerando que o Governo do Estado de São Pai£

e 10, correspoji 
e área para o 

do Exército Brasi-

Ao iniciar a década de 60, a CUASO inicia uma fase de melho
res dias na sua irreversabi1idade de fixação definitiva no Campus, fa^ 

total apoio que o Governo Carvalho Pinto dá ã Universidade de 
aliada à eficiente administração do Magnífico Reitor Prof. 

Ulhoa Cintra. Este, sabiamente se apoia no conhecimento técnico e na 
ação dos Professores Anhaia Mello e Paulo C. Almeida; o primeiro,como 
Diretor da FAU-USP e o segundo como Diretor do Escritório Técnico do 
FCCU (Fundo de Cosntruçao para Cidade Universitária).

Notamos ainda, neste plano, a demarcação de outras áreas, 
a intenção de utilização futura como: 1. Setor Residencial de Funcio 

Instituto de Pesquisas Pedagógicas, já 
também construídos, parte em construção 

3- Posto de Abastecimento-Gasolina; 4. Centro de 
Competitivos, cuja área foi inversamente reduzida com ba- 
inicial, permanecendo apenas o Lago (Raia Olímpica); 6. 

ao Setor Residencial dos Professores (Apartamentos); e 
outra contígua para habitações, isoladas; 7. Area ainda não urbaniza
da, mas com a intenção de ser ocupada pelo Setor de Ensino da 
complementada com as prováveis locações dos Institutos 
e Latino Americano de criminologia; 8. Area destinada ao 
Eletrotécnico, com o seu Edifício de; alta Tensão concluído 
complementares em construção e em projeto; 9. A área da

com o seu
em construção e em projeto; 9. A área da Zootecnia, 

da Veterinãria, apresentava obras de pequeno porte construídas, comSis 
tema Viário precário. FinaImente,temos a Z6 -, área pertencente 
DER e os setores indicados em planta pelos números 9 
dentes respectivamente aos Serviços Gerais (oficinas) 
CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva 
lei ro.
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Ao iniciar esse período de atividades, o Escritório 
é transformado em Fundo de Construção da Cidade Universitária, 
ereto do Governador. Este novo organismo tinha personalidade jurídica 
própria, que poss i b i 1 i tava, em sua ação, libertar-se das amarras da bjj 
rocracia do funcionalismo público. Possuía também estatura financei
ra, de modo que todos estes fatores possibilitaram imprimir maior di
namismo á CUASO.

lo tinha no seu planejamento geral, através do seu "Plano de Ação", sé 
rios propósitos de levar avante a Cidade Universitária, dando, portan
to, valor prioritário a Educação como "um todo", e dentro desta, a Edu 
cação Superior, os reflexos desta intenção se ref1etiram de maneira aus 
piciosa junto ã USP.

A partir desta abertura promissora para uma nova fase de rea
lizações no Campus, o Reitor em questão designa os Professores acima 
referidos, para assumirema missão de planejar, projetar e construir 
a CUASO. Para isso,combinou-se inicialmente de fazer um conjunto de 
reuniões. As mesmas foram feitas durante um longo período de tempo, du 
rante todas as semanas, sob a presidência do Prof. Anhaia Mello, que 
juntamente com Paulo C. Almeida convocam os Professores da FAU-USP e 
demais Arquitetos representativos da época para que tivessem a parti- 

elaboração dos projetos das obras, e consequen- 
no Planejamento do Campus.

Aqui cabe registro ãs colocações do Prof. Ulhoa Crntra, que 
nos afirmava, em recente entrevista - "o apoio dado à Cidade Universi
tária pelo Prof. Carvalho Pinto e pelo Secretário da Fazenda,Dr. Gas- 
tão Vidigal,foi contínuo. Assim,eu tive muita facilidade naquele tem
po (60/63), face á seriedade do Governo, no propósito que era verda
deiro, legítimo e provado de querer construir a Cidade Universitária. 
Tinha-se propósito e recursos para isto, de modo* que fui afortunado 
com este desejo e ação por parte do Governo, assim como em

ter como colaboradores o Arquiteto Paulo C. Almeida, entusiasta, c£ 
paz, imbuído de um empenho ímpar de levar avante os projetos e obras 
com rapidez e competência técnica. De outro lado, o Prof. Anhaia, que 
também era impaciente, movia pedras, dava resposta aos problemas colo 
cados numa*açao dinâmica em prol da causa comum. Com isto,a mater^alj_ 
zação da Cidade Universitária se tornou realidade com rapidez muito

temente.com
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Portanto, uma vez estabelecidas as premissas do Planejamento e

com a

grande; prã ticamente ,digamos, quase tudo do que iria ser a Universida 
de de São Paulo, ficou lã instalada basicamente dentro da ideia origj_ 
nal que jã, ao final das contas, consubstanciada, não poderia, nem cç> 
gitada de ser radicalmente modificada face ã implantação de alguns se^ 
tores e com a construção de seus Edifícios".

Mas, para que o conjunto de atividades tivessem um sucesso 
pleno, havia necessidade de um plano integrado, geral, coordenado, ori 
de as ideias da USP, Governo, Técnicos do F.C.C.U. (Fundo de Constru
ção da Cidade Universitária) e outros colaboradores, falassem a mesma 
1i nguagem.

Com base nas pesquisas realizadas em suas Escolas e Faculda - 
verifica-se a efetiva tendência para a Departamenta1ização. Logo, 

a sua conceituação física seria uma decorrência lógica e necessária 
em a tender ao Departamento ca racter i zando-se assim as premissas da f_i_ 
losofia do Planejamento do Campus, complementado com a determinação 
de se intalar a "Vida Social e Cultural" da Universidade no Campus da 
Cidade Universitária. Assim, a estruturação didática e de pesquisa 1£ 
vou os agrupamentos a se reunirem também em setores de conhecimentos 
afins,de tal maneira que todas as disposições visaram servir ã 
truturação do Ensino Universitário. Era ,portanto ,o prenúncio do 
cer de uma nova Universidade sediada nesse Campus, segundo a síntese 
elaborada pelo Reitor Ulhoa Cintra, quando se desenhava esta nova 
estruturação.

"No Mundo Moderno, com a procura em quase todos os ramos da 
Biologia, dos processos bioquímicos e físicos da vida, as barreiras 
se quebram e as disciplinas se unem. Ciências fundamentais para a Ge
nética, Biologia Geral, Medicina, Veterinária, Agronomia são as mes
mas. Matemática, Física e Química passam a construir o tripé sobre o 
qual repousa o crescimento de qualquer ramo especializado do conheci
mento científico".

A nova conceituação da Cidade Universitária foi embasada 
alguns pontos do plano de 1956, acrescido da necessidade de 
estruturação na USP.
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Assim, numa analise comparativa concisa entre o Plano 
(1960/62) (Folhas anexas - Folha 73), eo replanejamento do Prof. He 
1 io Duarte (1956) cuja materi a 1 i zação no Campus se fazem em (1957/60), seji

de ciência e cultura, 
lo, encontrasse na 
da cidade de Piratininga,

uma maneira de expressar da Arquitetura Paulista.

b ras, procura-se uma unidade determinante dos projetos arqu i tetôn i cos, na 
área da antiga fazenda do Butantã, visando emergir daí o Espírito Uni- 
vers i tãr i o.

Esse planejamento, submetido ã apreciação dos orgãos da Uni -• 
versidade, é visto como a possibilidade de apoiar uma Reestruturação 
Universitária. Em cima desse trabalho, induzia-se a criação de seto - 
res diferenciados da cidade Universitária, como anteriormente já abor 
damos, também aqueles especializados em determinados ramos do conheci 
mento, como exemp 1 o: Conjunto Qu ími cas, Fís i ca, B i oméd i cas, de modo que a 
correspondência entre a divisão física do espaço do Campus e a divi
são ideológica, do ponto de vista do ensino, se casaram perfeitamente.

transformar numa grande "Obra Coletiva”. Vários foram os Arquitetos 
contratados para participar deste trabalho, que cremos,.após a execu
ção de Brasília, se constituía, na década de 60, num dos maiores can
teiros de obra do país. Dentre eles destacamos os Arquitetos: VillaNo 
va Artigas, Eduardo K. Mello, Rino Levi e Roberto C. Cezar, Oswàldo 
Bratke, Eduardo Corona, ícaro de Castro Mello, Paulo Mendes da Rocha, 
D. Barjas Milan, Pedro P. Saraiva, Rodolfo Ortemblat Filho, Joaquim 
Guedes, Rubens C. Viana, Roberto C. Manje (Engenheiro), Zenon Lotufo, 
Julio Neves, Luiz C. Antony e outros. Estes, juntamente com Paulo C. 
Almeida, Anahia Mello e em concordância com o Reitor - Ulhoa Cintra, 
estabelecem uma nova concepção para a Cidade Universitária, tendo co
mo fundamento básico transformar o Campus (segundo Breno Fabiani, En
genheiro pertencente ã equipe técnica na época), ”nãomais,um luganS' 

mas também num lugar onde a população de São Pau 
Cidade Universitária um local que marcasse, dentro

- 1 Mdéia Arquitetónica Nova11. Era,

Procura-se, sob orientação e coordenação do então Diretor do 
Fundo de Construção para a Cidade Universitária, Prof. Paulo C. Almei 
da, a integração no Planejamento e nos Edifícios projetados na época, 
pelos vários arquitetos de reconhecida capacidade e representação 
cenário da Arquitetura de São Paulo, de forma concatenada visando 

"Obra Coletiva”. Vários foram os
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Sobre o Sistema Viário, este sofre modificações quanto 
acessos ao Campus. Surge um Sistema de Avenidas, com pistas < 
contornando o Setor Esportivo, Residencial e Vivência Social 
ra1. Estas também delimitam o Setor das Ciências Humanas, assim 
a Raia Olímpica, terminando nas marginais do Ribeirão Jaguaré e 
Rio Pinheiros numa praça conjugada com o trevo e a ponte sobre o mes-

Passemos agora a analisar a parte intermediária da gleba da 
CUASO, onde notamos modificações substanciais no Setor de Ensino ( Ins 
titutos não determinados). Este é totalmente ocupado com a implanta - 
ção de Edifícios na área das Ciências Humanas, formando portanto uma 
imensa área de interação, com base nas atividades afins como História^ 
-Geografia, Letras, Geociências, Sociologia, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo e Matemática. A área do Instituto Eletrotécnica é amplia
do para dar espaço à implantação de seu Edifício Sede. Para complemeji 
tar as modificações do Setor de Ensino - Geral (Institutos não deter
minados) devemos ressaltar a implantação das Areas destinadas ao Con
junto das Químicas. Quanto às áreas da Biologia, Botânica, Física e 
Instituto de Energia Atõmica, praticamente não sofrem modificações, a£ 
sim como da Veterinária. Apenas é reservada uma grande área paralela 
à estrada de Itu, destinada âs "Cadeiras de Aplicação da Faculdade de 
Medicina, Farmácia, Odontologia e ã parte complementar da Medicina Ve 
terinária. Entretanto,para dar apoio a esta parte de aplicação, criou- 

Setor deCiências Biomédicàs, que foi implantado entre a parte 
a Botânica e a Zoologia.

Nesta análise, verificamos que a

timos modificações consideráveis no Setor Esportivo, na Area do "Core" 
e Administração Superior da Universidade. Temos também integrada a es 
ta área o setor de "Vivência Social e Cultural", onde as necessidades 
básicas da Comunidade Universitária, a sua organização social no Cam
pus, foram levadas em consideração para atender às Relações Humanas. 
Quanto ã área Tecnológica da Politécnica, permaneceu a mesma, sendo a 
única a ter uma autonomia, partindo de um centro próprio de Adminis - 
tração Didática. Ligada a esta área temos o I.P.T. (Instituto de Pes
quisas Tecnológicas) que praticamente também não sofreu modificações 
que mereçam destaque.
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Setor 1 - Químicas

Setor 2 - Tecnológico

Setor 3 ~ Ciências Humanas, Sociais e Políticas

■

"Seto - 
em Se- 

implantaçao 
contendo

(Obra 25) composto de 12 Blocos para a Química Básica e 10 
(dez) Blocos para a Química Tecnológica Aplicada) destinado à Faculda^ 
de de Farmácia e Bioquímica e Engenharia Química. 0 conjunto nesta fa^ 
se é complementado pelos Anfiteatros, 5 (cinco) congregando portanto 
neste complexo todas as Químicas da USP, numa integração total do co
nhecimento específico.

Distribuído de forma integrada ao longo do quarteirão das Ci
ências Humanas,assim chamado, onde as áreas de vivência acontecem num 
uso comum no viver e sentir dos espaços criados para o social, o cul- • 
tural e o lazer através de jardins amplos e equipamentos como lancho- • 
netes, grémios, bibliotecas, praças, bosques, etc. Compoe o Setor os 
seguintes Edifícios,onde também destacamos os autores dos Projetos: 
Matemática (19) - Arquiteto Joaquim Guedes; Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo (20)- Arqu i teto Vi 1 1 anova Art i gas ; Sociologia e Filosofia 
(21) - Arquiteto Paulo M. Da Rocha; Geologia e Paleontologia - Minera^ 
logia e Petrologia <22) - Arquiteto Pedro P.Saraiva; Letras (23) - A£ 
quiteto B. Milan; História e Geografia (24) - Arquiteto Eduardo Cor.Qn.ar 

•o

(Escola Politécnica) - composto de 8 (oito) obras representaji 
do os seguintes Departamentos: Química (39); Geologia e Minas (40); 
Metalurgia (41); Curso Fundamental (Departamento de Física e Matemãt_i_ 
ca) (26); Engenharia Mecânica e Naval (42); Laboratório de Hidráulica 
(43) ; Of.i ci nas , Almoxar i fados e Depósitos (44); Eletricidade-Eletróni
ca (45).

derou parcialmente os "pontos fixos" já existentes e que apresentavam 
condições de serem entrosadas como: o lago, os setores da Física, Bio 
logia, Poli, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Eletrotécnica e o 
de Energia Atómica, que juntamente com os demais setores criados, ulti 
maram o Plano, cuja principal característica é sua divisão em 
res de conhecimentos "afins".0 Campus foi portanto dividido 
tores, sendo que estes tiveram suas áreas ocupadas pela 
dos seus Ed i f íc i os, que aba i xo descrevemos segundo a legenda 
o número de indicação de cada obra, a saber:
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Setor b - Obras dos Institutos Anexos

I

Setor 5 ~ Conjunto de Esportes

Estes Edifícios, representam,juntamente com seus Arquitetos, autores 
dos projetos - o elevado espírito de pesquisa e adequação aos progra
mas, originando assim uma variedade de soluções arquitetônicas dignas 
de registro numa continuidade harmónica de concepções, representando 
assim, segundo Herbert Read - o "padrão da cultura dominante" da épo
ca. Portanto, o Planejamento deste setor, assim como suas obras, re
fletem uma expressão arquitetônica, onde os métodos e processos tecno 
logicos construtivos sao essencialmente de vanguarda, contrapondo as 
premissas vigorantes nos projetos e obras anteriores.

Os campos abertos compreendendo (uma) pista de atletismo com 
pleta; 2 (dois) campos de futebol para treinamento; 6 (seis) Quadras 
de usos múltiplos , 9 (nove) Quadras de Tênis e éreas para recreação 
e lazer. Quanto aos campos cobertos, temos o Ginásio Coberto para 5.000 
espectadores; o Estádio de Tênis para 2.500, a Piscina aquecida para 
1.500 espectadores, sendo que o Estádio Olímpico com suas áreas de cam 
po para todas competições desportivas. 0 Setor é complementado pelo 
Conjunto Aquático (piscinas) e pela Raia Olímpica (31), dispondo am
bas de arquibancadas com capaci dade para 3.000 espectadores . Todas es
sas unidades, tanto as áreas abertas e cobertas, dispõem de infra-estru 
tura como vestiários, casa de máquinas, bares, restaurantes, sanitã - 
rios e outros complementos para atender de maneira eficiente seus usi£ 
ãrios.

Este Setor foi parcialmente ampliado com relação ao plano an
terior, sendo que estão inclusos nele as seguintes obras: Instituto E- 
letrotécnica (18) e Instituto Oceanográfico (17).

Destinado ao Conjunto de Esportes, cujos projetos são de aut£ 
ria do Arquiteto ícaro de Castro Melo e outros colaboradores, dentre 
os quais destacamos Arquiteto Alfredo Paesani. Está implantado na á- 
rea plana da CUASO, integrado com o Setor Residencial dos Alunos,obj£ 
tivando fácil acesso e circulação de maneira a otimizar o seu uso. Nes_ 
te setor,destacam-se 3 (tres) conjuntos de Edificações, como: Campos 
de Esportes (2) subdivididos em campos abertos e fechados para a prati
ca desportiva.
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Setor 6 - Conjunto de Convivência Geral

as

estão inseridos nesta área.

a-
a

0 Centro Social ou Convivência 
no Levi e outros jã mencionados acima,

- grande restaurante, salas de estar,

Centro de Cultura da Universidade - localizado em frente ao 
Edifício da Reitoria. Compreende a Administração Superior da Univers_i_ 
dade, Aula Magna, Biblioteca Central, e os Museus Culturais, *sendo 
que estes projetos ficaram a cargo do Arquiteto Oswaldo Bratke.

0 Conjunto Residencial (3), estã localizado entre o CORE e ã- 
rea Esportiva, 1igando-se,na parte elevada do terreno, ao Setor Soci
al. Compreende 12 Edifícios com 6 andares cada, mais o pilotis total
mente livre, sendo que cada andar possue 12 (doze) apartamentos, sa
la de estar, pequena enfermaria e rouparia. A área de construção a- 
proximada ê de 50.000 m^; os autores do seu projeto são os Arquitetos 
Eduardo K. de Mello,Joel Ramalho e Sidney de Oliveira. Neste conjun
to, os seus 6 (seis) primeiros Blocos foram construídos e destinados 
inicialmente para abrigar os Atletas dos IV Jogos Panamericanos, 
em São Paulo (maio/1963) e posteriormente utilizados pelos alunos, e£ 
quanto que 6 (seis) restantes, prosseguiram em construção.

(4) - projeto do Arquiteto Ri- 
compreende em seu Edifício prin 

cipal - grande restaurante, salas de estar, cinema, lojas, estação de 
transportes coletivos. As demais edificações destinam-se ao Serviço 
Social, Centro de Saúde, Hotel, posto de gasolina, perfazendo uma

2rea coberta de 26.620 m , complementada com estacionamentos, onde 
disposição bem coordenada do conjunto se faz sentir em projeto pela 
inter 1igação,que condiciona às instalações e serviços numa harmonia 
rigorosa e eficiente.

é composto do "CORE", Centro Social ou de Convivência, Resi
dências para Alunos (Setor de Administração da Universidade). 0 "CORE" 
(5) projetado pelos Arquitetos Rino Levi, Roberto C. César e L.R. Ca_r 
valho Franco: compreende o Centro Cívico, formado por uma grande pra
ça em torno da qual todas as atividades sociais se organizam. Funciona 
como elemento interreiacionador e aglutinador do Centro Cívico, dos 
Setores Administrativos, Residencial, Esportivo e de circulação face 
aos principais fluxos de acessos ao Campus. Complementa a área os da 
Administração (6), Biblioteca, Museus e o Centro Social (4); portanto 
tudo que é Cultural e Relações Sociais
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Setor 7 ~ Biológico

Setor 9 - Escola de Polícia (54)

Instituto ButantãSetor 10
assim
fruto 
t 60,

Setor 8 - Física

54 - projeto
e Mari o G . Zocchi o.

unidades visando atender à Academia de Polícia do Estado de São 
lo.

Também este setor permanece no local previsto nos Planos ante^ 
riores,face ã existência de Edifícios construídos e em funcionamento. 
Temos os seguintes Edifícios: Gerador Van de Graaff (16), Física Teó
rica (53); Betatron (54) e Alexandro Volta (55)-

Localizada na entrada do Campus, mas em area externa ao mesmo. 
Está indicada em planta através do n? 5b - projeto dos Arquitetos 
Ariosto Mila, DécioTozzi e MarioG. Zocchio. É composto por várias 

Pau-

Este Setor 6, é complementado pelo Edifício da Reitoria eseus 
complementos, destinados no futuro aos serviços da Administração Ge
ral da USP.

Este Setor permanece na área jã prevista nos planos anterio
res, e é composto dos seguintes Edifícios, onde alguns jã existiam,es 
tando em funcionamento; outros em construção e outros projetados a 
saber: Botânica (12); Zoologia (13); Biotério (14); Reserva Florestal 
(30); Biblioteca Setorial (32); Salas de Aula (46); Estufas (47); Ceji 
tro Social (48)-Projeto Arquiteto Mario Rosa Soares; Caixa d’Agua e 
Serviços (49) ~ projeto Novo do Arquiteto Jorge Wilheim; Fisiologia
(50) - Arquitetos Luiz C. Antony e João Roberto Leme Simões; Anatomia
(51) “ Arquiteto Julio Neves; Histologia (52) - Arquitetos Rodolfo Or- 
temblad e João Roberto Leme Simões.

Consta no plano em análise, embora não pertença à USP < 
como o Setor acima referido. É composto por vários edifícios, 
de um Novo P1anejamentoa que a área foi submetida nesta década de 
onde vários arquitetos também representativos da época participaram 
como Juan Carlos Bross, Rubens C. Viana e outros. Destacamos os se
guintes edifícios, com alguns já construídos, outros em construção e 
a maioria projetada: Produção (63); Apartamentos Residenciais (69);



79

a

Setor 11 - Energia Atómica

Setor 12 - Médico
no

Setor 13 ~ Serviço de Utilidade Pública

Setor 14 - D.E.R.
Departamento de Estradas de Rodagem.

Setor 15 - Sub - Estação Elétrica

AI ta

Area destinada à parte aplicada da Medicina. Este espaço 
Campus estava apenas reservado.

(33) e Reserva
Play Graund

Local para instalação futura da Sub-Estação Elétrica de 
Tensão para alimentar toda a Rede do Campus.

dentro
USP

Nesta área está locado o Instituto de Energia Atómica, 
de um raio de 300 m, isol ando-se, por tanto, dos demais setores da 
na CUASO, por ser área de Segurança Nacional.

Destinado aos pavilhões para abrigar todos os serviços de uti
lidade pública CUASO, como manutenção, garagens, oficinas e outros S£ 
portes de infra-estrutura.

Area reservada para o

e setorização, pois

Serviços, Administração (67), Macacãrios (62), Restaurante (59), Mu
seu (64), Biotérios (57), Hospital, Pesquisa (33) e Reserva Flores
tal, Mirante (56), Praça Cívica (65), Play Graund (60), Gru 
po Escolar (68) e outros.
OBS: Deixamos de precisar melhor a localização 

ênfase maior é para as Obras da CUASO.

Suas atividades baseam-se na aplicação pacífica de Energia 
Nuclear, abrangendo várias áreas como: Metalurgia, Engenharia Química, 
Medicina, Engenharia dos Reatores, Radiobio 1ogia, Física Nuclear. Te
mos nesta época,1960, já instalado na área um Reator de Pesquisas de 
5 (cinco) Megawatts (15), pioneiro na América Latina. Além do Reator, 
temos edificações como: Laboratórios, Administração e outros. Deixa
mos também de precisar os edifícios com relação â sua efetiva implan
tação e autores dos projetos por ser área externa ã USP (pertencente 
ao Governo Federal), apesar de estar dentro do seu Campus.
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Setor 16 - Pedagógico

n? 36

Instituto de Pesquisas TecnológicasSetor 17 " I.P.T

ma

Reitoria: Prof.

Implantado na entrada do Campus,ao longo da Avenida Principal 
de Acesso. Está composto de 3 (tres) obras a saber: I.P.P. (Institu
to de Pesquisas Pedagógicas ) (1); Pedagogia (35) e a obra de 
destinada ao I.B.E:C.

Composto de várias obras não detalhadas por não pertencer ã 
CUASO, embora seja um Instituto Anexo à USP - através da Politécnica.

e a

foram estaqueadas visando tornar a CUASO 
"tomada de posse da terra", dentro de u- 

empreend imento.

Enfim, este Plano uma vez ultimado, segundo Paulo C. Almeida, 
deu condições para que a "demonstração arquitetónica" se apresentas
se na sua plenitude através dos projetos realizados e obras iniciadas. 
Praticamente todas as obras 
irreversível. Era portanto,a 

estratégia adotada pelos responsáveis do

Localizada em ponto nobre da CUASO, próximo ao CORE e Conjun
to Residencial. Temos a destacar duas obras previstas Faculdade de 
Ciências Económicas (37) e a Faculdade de Direito (38).

Setor 18 - Ciências Económicas e Jurídicas

Nesta época, 2_ fase áurea da CUASO, por mim definida, sen - 
timos a materialização do espaço criado, onde não se encontra o de
senho formalístico, mas a intenção do espaço construído, ligado aos 
princípios funcionais embasados nas necessidades dos programas vísari^ 
do a execução de 1 (hum) Campus Universitário com previsão (1960) pa
ra atender a 20.000 (vinte mil) alunos.

3.10. Reflexos do Planejamento Físico na Integração Universitária 
Dr. Luiz Antonio da Gama e SiIva. (1963/1967)

Este período também recebe as atenções dos governantes do Es
tado de São Paulo,que prestigiam a USP e a CUASO. Assim,em 196í»,amplJ_ 
avam-se as vias pavimentadas, praças, conclu i ram-se vários Edifícios na 
área da Botânica, como Laboratórios, Anfiteatro; na área da Física, 
Centro Social do Departamento da Física da Faculdade de Filosofia Cj_ 
ências e Letras.
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des

Construiu-se nesta época os pavilhões para: Faculdade de Odon

■■■

... S

Mas é em

"Inte-

Adota-se ,neste período, o tipo de construções "pavilhonares", 
- - 2com estrutura metal i ca numa area por unidade de 900 m ; estas sao ed_i_ 

ficadas no setor tecnolõgico, visando mais tarde transferir o uso des
ses pavilhões para as oficinas de manutenção da Escola Politéc
nica. Mas, a demanda de espaços jã precários na USP era tão grande, 
que as demais unidades universitárias reclamavam para si estas solu
ções, devido ã rapidez de construção. Com isto, vários Departamentos que 
tinham suas instalações insuficientes, ficavam com condições razoá
veis de funcionamento* apesar de serem alertados que sua : construção 
era provisõria ,por um prazo de 10 anos máximo de vida útil. Infeliz
mente esta política de construção foi adotada ã revelia de inúmeros 
profissionais da F.C.C.U; tornando-se assim uma verdadeira "Barraco - 
lãnd ia". Portanto, para a não prol i feração destas soluções,o Rei tor baixa 
portaria tornando a área "non aedificandi"; de forma que todo pavi
lhão desocupado por motivo de transferencia, seria demolido e sua es
trutura deslocada para outro local com características definitivas, 
principalmente aquelas situadas nas áreas das oficinas e garagens das 
diversas Faculdades e Escolas já sediadas no Campus.

Em 1965 introduz-se "linhas de ônibus circulares" no Campus. 
Inaugura-se o Departamento de Eletricidade da Politécnica e parte con 
siderãvel do Departamento de Mecânica e Engenharia Naval da mesma Es
cola .

19^6, que outras inúmeras obras sao também concluí 
das e inauguradas, dentre elas destacamos: História e Geografia, Cor[ 
junto das Químicas com os 22 Blocos, sendo 12 na parte superior(prj_ 
meiro platõ) destinada ãs Químicas Básicas e 10 no segundo platõ, com 
missão precípua ao ensino e pesquisa da parte aplicada, constituindo- 
se na Faculdade de Fa rmác i a e b ioqu ím i ca e Eng? Química da Poli. Esta o 
bra representou o primeiro e grande passo significativo para a 
gração Universitária na USP", pois reuniu e entrosou Departamentos de 
várias Faculdades e Escolas cujas bibliotecas foram fundidas numa B_i_ 
blíoteca Comum com 30 mil volumes, instalada no bloco 12 do Conjunto. 
Assim como as Bibliotecas se integravam,os vários Departamentos de Qu_í 
mica da USP também assim o fizeram de maneira a não duplicar ativida- 

e equipamentos afins, numa experiência efetiva de integração.
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Faculdade de Medicina Veterinária e

os
b 1o-

83

a

com

>

tologia, vários para a 
de Filosofia Ciências

uma vez a 
razões técnicas.

Com relação ao

a n

Mascomoa vontade da Administração Superior da USP prevaleceu 
em remover oB1 oco " (J) ”, portanto consumado o fato, os técnicos do Fun
do de Construção procuraram acomodar, organ i zar, novamente os espaços e 
o sistema viário da área em litígio,de forma a manter a máxima conco£ 
dãncia do setor. Assim, foi previsto a localização de um novo prédio 
da Reitoria, idéia que vinha sendo cogitada desde 1960,numa arquitet£ 
ra mais compatível com aquela adotada a partir do ano acima referido. 
Reconstituía-se,por tanto,a proposta da praça e dos seus prédios, 
base no Plano anterior.

de Comunicações e Artes, 
pavilhões e Edifícios 
cos, perfazendo área aproximada de 110.000

Facu1dade 
e Letras, Psicologia, Mineralogia e Petrologia, 

Departamento de Geo 1 og i a e Paleontologia, Med i ci na Experimental, Escola 
Até o final deste período, incluindo-se 

definitivos, a CUASO incorporou mais 36 
m de construção.

tiu de acalorada polêmica,
ível de Conselho Universitário, o qual votou pela continuidade 

Avenida em questão até a Praça Maior-Core.
te infeliz, pois interferiae dividiao Conj unto Res i dencial .
assim sua concepção inicial que revelava uma homogeneidade e funciona^ 
1 idade, chegando a um bom resultado plástico.

Face a isto, o Edifício "J”,integrante dos 12 (doze) projeta^ 
dos por Eduardo K. Mello e outros Arquitetos é desmontado, pois sua 
estrutura em concreto pré-moldado ass imo permitiu. Esta é transferida 
para ouPro local e reutilizada para edificar o prédio da Administra - 
ção da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (frente a FAUUSP). 0u

PIanejamento Físico do Campus (vide Folha 
anexa), podemos dizer que com base no anterior, este sofreu pequenas 
mudanças; no entanto uma delas se faz registrar face ao seu desdobra - 
mento po1ítico,onde mais de uma vez a "vontade do homem de mando" pre 
va1ece,independentemente das razões técnicas. Este conflito de inte - 
resses se localizou na "continuação da Avenida Central" até ã Praça 
da Reitoria,em observância à restituição das premissas formais do Pla
no aprovado em 19^9- Pois a partir dos Planos de 1956 e 1960, com 
area do Setor Residencial e do "CORE" comprometidas, esta possibili
dade havia sido inviabilizada. Diante disso, esta situação, se reves- 

tendo sido inclusive levado ã deliberação, 
da 

Esta sol ução foi técnicamejn 
agred i ndo
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3.11. Movimentos Estudantis na USP e Reflexo na CUASO - Cidade Univej^ 
sitãria A.S.O. 
Re i tor i a: Prof.

Prof.
Prof.
(Período 1967/19&9)

Dr. Mario Guimarães Ferri
Dr. Helio Lourenço de Oliveira
Dr. Alfredo Buzaid

A legenda constante no Plano especifica e localiza com clare
za os Setores acima referidos, com modificações substanciais no Setor 
(12) das Ciências Médicas, onde notamos a locação 'do Hospital de Clí
nicas, Hospital Veterinário, Anestesia, Cirurgia, Patologia e Clíni - 
cas.Verificam-se também modificações consideráveis no Setor (11) da E 
nergia Atõmica,face ao grande aumento de seus projetos e de suas o- 
bras que, juntamente com as da CUASO,seguem as características arquite^ 
tônicas ditadas pelos anos 60.

tros pormenores desta fase são destacados como o sistema viário, que 
é modificado com a criaçao da Avenida com pista dupla que liga os se
tores das Químicas, Biologia, Biomédicas e Medicina. 0 Setor Esporti
vo tem seu rep1anejamento iniciado, sendo que a área médica junto à 
estrada de I tú tem seu planejamento efetivado.Há também a ocupação de 
uma area junto ao Edifício da antiga Reitoria, visando instalar provi 
soriamente a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras em pavi1hões pré 
moldados de concreto da Cinasa,numa variação dos metálicos. Nesta al
tura, o Campus estava sub-dividido em 20 setores, indo desde o Setor 
1, das Químicas até o Setor 20 - Exposições (Pavilhões). Registremos 
também,neste período,a contrução, durante o Governo de Ademar de Bar- 
ros , do 16? Batalhão Pol i ci a 1/Força Pública do Estado de São Paulo, vj_ 
sando a a tender não sõã CUASO mas também as áreas dos bairros vizinhos 
quanto a sua segurança. Este conjunto se insta 1 ou na antiga área  do 
DER.

0 então Reitor Prof. Luiz Antonio da Gama e Silva deixa a Re_i_ 
toria para assumir o Ministério da Justiça no Governo Federal. Seu 
substitu to, Prof. Mario Guimarães Ferri, assume por curto espaço de tem 
po. A CUASO, continua na sua marcha evolutiva, sempre aumentando o njj 
mero de obras concluídas em vista do Planejamento dos anos anterio - 
res, nos quais ficaram asseguradas a continuidade do processo de im
plantação definitiva do Campus. Inúmeras obras foram concluídas neste
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1969 -

nível

7

■=>

Veter inári a,
Ps i cologia, 

adaptação
Central,

Hélio 
reg i s- 

de

L

Pos ter i ormen te, 
cuja gestão inicia em 1969. Seu período 

embora consiga atenuar os mo 
inauguram-se os

período, a saber: Minas/Meta1urgia (Poli), Pavilhões da 
Escola de Comunicações e Artes, Pavilhões da Sociologia e 
Administração da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, 
do bloco A (CRUSP), Acelerador Linear (Física), Almoxarifado 

onum total de 27.000 m aproximadamente.

Neste ano, foram concluídos 43.000 mz de Edificações na CUASO, 
cujos detalhes serão abordados no capítulo das obras do Campus.

Cabe registro nesta fase aos movimentos estudantis ostensivos 
à USP, face ã situação do ensino universitário e às atitudes de al
guns de seus professores para com os colegas, diante do problema polí 
tico brasi1eiro ,em função da revolução de 1964. Acrescem-se a esta si
tuação,os conflitos entre alunos da Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras sediados no prédio da Rua Maria Antonia com os alunos do Mac 
Kenzie por problemas de ordem política face,aos rumos da revolução em 
questão. Como resultado, no Campus, o Conjunto Residencial de Estudan
tes praticamente foi desativado em grande parte, assim como obrigou 
a CUASO a construir áreas para abrigar os alunos da Faculdade de Filo 
sofia Ciências e Letras.

Durante 1968 a 1969 “ no período de Reitoria do Prof. 
Lourenço de Oliveira, por ser demasiado curto e não havendo 
tros significativos sobre o Campus e suas construções,deixamos 
tecer maiores comentários. Posteriormente, sucede-o, o ilustre advoga 
do Prof. Alfredo Buzard, cuja gestão inicia em 1969. Seu 
a frente das atividades da USP, é curto, 
vimentos estudantis. Com relação às obras, inauguram-se os Pavilhões 
da Faculdade de Odontologia, da Faculdade de Fi1osofia,Ciências e Le
tras, Veterinária, Medicina, Psicologia Clínica, 6 (seis) (pavilhões) 
de concreto e como ponto a 1 to,destacamos a conclusão, inauguração e 
entrega da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, marco da Arquitetura 
Contemporânea Brasileira na área das construções Escolares de 
super i or.

Com relação ao PIanejamento,não houve modificações, apenas 
complementação de algumas vias, estacionamentos e infra-estrutura do 
Campus. ♦



86

Prof. Miguel Reale - 1969/1973

ma

Campus.
Re itor ia

da
Cam-

0 Magnífico Reitor, Professor Miguel Reale, com seu dinamismo, 
visão de homem público e conhecedor das causas universitárias, assume 
a Reitoria e o Campus numa fase de transição ditada pela Reforma Uni
versitária que, na época, a 1 ardeava por todo país sob as orientações da 
das pelo MEC (Ministério de Educação e Cultura).

Este período, podemos chamar sem receio de dúvidas, como a 3- 
fase áurea da CUASO (primeira em 1951, segunda de 60 a 63); vários e- 
difícios são concluídos, inaugurados a saber: Pelletron, Centro de V_i_ 
vencia, Anfiteatro, Laboratório Didático e Acelerador Linear (todos 
do Setor da Física), Biomédicas I, Almoxarifado e Biotério das Quími
cas, Faculdade de Economia e Administração, Escola de Comunicação e 
Artes, Instituto Oceanográfico (parte), Conjunto de Salas (Colmeias 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas), Órgãos Centrais 
da Reitoria, Centro de Convivência da Reitoria, Anfiteatro de Conven
ções, Torre Universitária, Bloco "K e L“, Administração Geral da USP, 
Posto de Informações, Engenharia Civil (da Politécnica, sendo este 

^Departamento o último a se transferir para a CUASO, nada mais restan
do de suas instalações na Praça Coronel Fernando Prestes).

É institucionalizada na USP, e seus reflexos se fazem sentir 
na parte física de suas unidades. 0 Fundo de Construção da Cidade Uni 
versitária é reformulado, passando a ser denominado FUNDUSP.(Fundo de 
Construção da Universidade de São Paulo) encarregando-se de projetar 
e construir todas as obras, incluindo as da capital e as do interior 
da USP. Sua dinâmica muda de ação; passa, a construir sob regime de em 
preitada, com empresas construtoras da praça, através de concorrência 
pública, deixando portanto de construir por administração própria, d_i_ 
reta, chegando a se constituir na época anterior numa verdadeira fir- 

construtora com mais de 2.000 (dois mil) operários. Com isso,dina- 
misa todo o processo construtivo, além de abrir o campo de trabalho 
para as firmas do Ramo da Construção Civil. Cria-se a Prefeitura 
CUASO, destinada a administrar e conservar as áreas externas do 
pus,seme1han te a todas as Prefei tu ras.das ci dades bras i1 ei ras.

3-12. 3? Fase Aurea da CUASO - Cidade Universitária ’'Armando de Sa11es
Oliveira1’ - A Reforma Universitária e seus Reflexos Físicos- no
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0 Setor Esportivo ganha corpo efetivo, tornando-se o polo 
integração da comunidade da USP, que frequentava a CUASO.

Na parte ligada à infra-estrutura do Campus, houve grande me
lhoria com a entrada em operação da Sub-Estação transformadora (EIé - 
trica), pois até então era o Instituto de Pesquisas Tecnológicas que 
fornecia energia transformada ã CUASO. Outras obras ainda podemos mer^ 
cionar como: PABX, Agência do Correio, Centro de Computação Eletrôní 
ca, nova área para o Posto Bancãrio-Banespa, são, portanto,áreas de 
Prestação de Serviços introduzidos visando a a tender aos usuários do Cam 
pus .

A Raia Olímpica de Remo, Pistas e Quadras Esportivas de 
tan são concluídas eentregues ao uso, enquanto que as Quadras cober
tas de usos múltiplos, Piscina Olímpica, Tanque de Saltos, Vestiários, 
Lanchonetes são iniciados.

", senso do belo, alimento 
dificuldades que a vida

Fonte Luminosa, o pequeno Teatro Grego e 
um marco signi-

As redes de água, esgoto, elétrica são aumentadas, assim como 
as praças, estacionamentos, fazendo com que toda a área da antiga 
zenda Butantã mudasse de aspecto; atinge,portanto,sua maioridade 
função e na forma,materia 1izando o belo.

Nesta fase, consegue-se extrapolar inclusive o pensamento ime 
diatista de sempre construir mais salas de aula, deixando para segun
do plano obras ligadas ã "arte pura", senso do belo, alimento do ho 
mem sensível a refletir para vencer as 
presenta. Construiu-se a 
Torre Universitária, sendo que esta última representa 
ficativo no registro histórico da CUASO.

Mas, este período também é marcado por uma nova postura na "Aj^ 
te de Projetar e Construir" para a USP, no Campus de São Paulo e 
Campi do interior. Havia necessidade de racionalizar, normalizar 
projetos e obras visando dar resposta rápida á comunidade universitá
ria, face aos recursos económico financeiros que o Governo colocava á 
disposição da CUASO. Os planos de obra passam de quadrienais para an_u 
ais, numa verdadeira batalha em demonstrar nossa capacidade de gasto. 
Acrescia-se a isto túdo, o fato de estai se projetando e construindo 
edifícios cuja tipologia eram bastante semelhantes, além de não mais
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Para que tudo isto fosse possível realizar» cremos que

Com isto foi possível projetar 
tendendo as necessidades mínimas da

construir por partes, 
unidade inteira da USP que e 

Departamento11. Possibilitou também decrescer ou acrescer éreas 
numa mesma licitação pública, dentro dos limites orçamentarios dispo
níveis, dos preços apresentados pelos concorrentes e o permitido pela 
Legislação Estadual, sem que houvessem conf1itos nos projetos redundan
do na impossibilidade de sua adoção visando o resultado da obra.

Vários projetos foram elaborados dentro desta filosofia a sa^ 
Instituto Geociências, Faculdade de Fi1ósofia,Letras e Ciências 

Humanas, Instituto de Matemática e Estatísitca, Instituto Eletrotécnj_ 
ca, Escola de ComunicaçãoeArtes (parte) , COSEAS, Instituto de Física 
(parte); idem no interior como São Carlos (Instituto de Matemática, 
Química, Grupo Civil), Ribeirão Preto - Unidades Intermediárias e ou
tras .

haverem recursos e possibi 1 idades de se implantarem Edifícios "tipo mono
blocos", não expansíveis. Optou-se pois pela adoção das "Construções 
Modulares" tentando uma experiência similar às Européias, principa1men 
te com a Escola Alemã. A USP teria edificações que permitissem futu - 
ras expansões, com possibilidades de construções por partes, sem que 
o "seu todo" fosse agredi do, mutilado. Procurava-se então, fugir ornais 
possível do artesanato, com o emprego de técnicas e materiais prontos 
para serem montados. E a industrialização,que participava em todo 
processo construtivo, visando economia de tempo e de gastos, maximi 
zando o nosso produto final. Apenas a parte estrutural era feita na o 
bra; assim mesmo com meios técnicos avançados como fôrmas e cimbramen 
to metálico, desforma por ar comprimido, cura a vapor; normaliza-se a 
grande maioria dos projetos e componentes da construção e inicia-se a 
elaboração de cadastros de Especificações. Introduz-se o uso do compjj 
tador para especificar e calcular custos face à dinâmica e repetitivi 
dade das obras. Na área dos projetos Arquitetônicos e estruturais,a- 
dota-se um módulo básico de medida, 0,50 x 0,90 m e os intercolúneos 
de (7.20 x 7-20), (9.00 x 9.00) e (10.80 x 10.80) m, sempre 
múltiplas e sub-mú11ip1 as de 0.90 m na escala modular. Consegue-se 
montar uma família de módulos que ficaram ao dispor dos arquitetos pa^ 
ra dar respostas rápidas aos seus projetos.(Maiores detalhes no Cap.4.4)
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na

primeiro ano da Reitoria se

En

P1anejamento/Campus (Adaptações) -

P. 1 ano

anter i-

Setor 2 - Tecnológico

es-
anterior

Setor 1 - Conjunto das Químicas:- Permaneceu como o do plano

Industrial de Química, o Bioté-

Sua ãrea de terreno permanece a mesma; no entanto sofre modi
ficações internas com retalhamento da ãrea atravêsde vias secundarias, 
para delimitações e dos acessos aos novos Edifícios como: 0 Centro de 
Vivência Setorial e a Faculdade de Economia e Administração (inserida 
nesta gleba). Os demais Edifícios do Setor ainda em conclusão prosse
guiram nas suas obras que anteriormente jã descrevemosr

Com relação ao Planejamento do Campus (vide Folha 90), 
te sofreu em vários Setores modificações sem que o 
(1966) fosse comprometido, assim:

or, sendo acrescidas as obras do Semi
rio - Almoxarifado e Centro de Vivência do Setor.

ontribuiu a personalidade marcante, o interesse e dinamismo do Pofes 
sor Reale acompanhado pela identificação de propósitos do Conselho 
Universitário e todo o restante da comunidade universitária, inclusive 
de sua equipe de t rabalhono FUNDUS.£_, d i r i gj_da_pe 1 o Arqu i teto Bernjrii ."--- —
Conseguiu-se concluire inaugurar e entregar para uso 140.000 rn de E- 
difícios construídos, a maior soma de área até então construída
CUASO num só período de Reitoria. 0 Governo Estadual também contri
buiu de maneira marcante, com a liberação de recursos compatíveis para 
as obras que assim se mantiveram durante o 
gu i nte.

Este período auspicioso para a USP, transpôs fronteiras, ten
do o FUNDUSP prestado serviços de relevo ao MEC e outras Universida - 
des brasileiras, na elaboração dos Planos Diretores dos seus Campi U- 
niversitãrios, assim como assessoria para assuntos ligados a esta-na
tureza, cuja evolução foi alimentada através de estágios dos seus ar
quitetos no exterior e visitas ás outras instituições pelo Brasil, 
tretanto, para que possamos conscientemente recomendar em parte ou na 
totalidade esta tipologia de Edificações, mister se faz, proceder - se 
a uma avaliação de desempenho das mesmas.
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Setor 3 “ Ciências Políticas e Sociais

Setor 4 - Eletrotécnica

ISetor 5 " Esportivo

de Convivência GeralSetor 6 - Centro Cívico Cultural e

a-

I
l

Sua urbanização praticamente permanece a mesma, sendo que os 
Edifícios Modulados da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma
nas, Geociências e Matemática são locados, assegurando sua área de im 
plantação.

Notamos o desaparecimento do Edifício da Matemática, anterior 
mente locado na sua área de influência, mas surge um fato novo que ê 
a introdução do Edifício de Materiais e Aferição do Setor com caractje 
rísticas Modulares.

Este sofreu modificações na implantaçao das quadras de tênis 
e de seu Ginásio Coberto para a mesma modalidade. 0 Conjunto Aquático 
é reformulado, sendo que os vestiários gerais são projetados e cons - 
truídos com elementos estruturais pré-moldados. A Escola de Educação 
Física tem seus projetos e obras acelerados, tornando sua implantação 
na CUASO irreversível. Na Raia Olímpica de Remo a garagem de barcos e 
a área de controle das chegadas dos mesmos e concluída,juntamente com 
áreas de estacionamento do Setor.

Este sofre modificações no 
contém seus vários Edifícios. 0 Professor Anhaia Mello introduz 
frente do Conjunto Residencial, uma grande praça rotatória em sua 
rea reservada para implantar no futuro as “Unidades de Representações 
da Reitoria“,por decisão e orientação do Professor Miguel Reale. 0 
"Core" e a Administração, Órgãos Centrais dá Reitoria - tem seu espa
ço reservado através dessas modificações em referência.Os Blocos Ke L 
são concluídas para se instalar o$ serviços Administrativos da Reitoria. 
Entre os demais Blocos do Conjunto Residencial introduz-se as Colmei
as da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, área para o 
Coseas e o Anfiteatro das Convenções, descacterizando, portanto, o Se
tor que,já em épocas passadas teve iniciada a sua mutilação. Na praça 
Maior, a Torre Universitária tem seu espaço assegurado através de sua 
construção, sendo que a área restante continua com o destino, visando 
receber os Museus, Biblioteca Central e Aula Magna e o restante da Vi_

seu sistema viário e nas áreas que
na



92
ivencia Sõcio-Cu1tura1 do Campus;

Setor 7 " Biológico

I

I nsti tuto Butantã Setore

a esta area

Setor 12 - Ciências Médicas

Setor 13 - Setor de Utilidades Pública

O

Setor 8 - Física

apesar das 
• Insti tuto 

volume,

Não serão analisados, pois não pertencem ã CUASO, < 
modificações sofridas com a construção de obras. Quanto ao 
de Energia Atómica, suas obras cresceram substancialmente em 
devido ãs atenções dadas a esta ãrea pelo Governo Federal.

Também não teve modificações em sua ãrea de ação, apenas o E- • 
difício Principal teve seu projeto iniciado. Sendo que os Edifícios da 
Biblioteca, Pelletron, Vivência dos Alunos foram concluídos. 0 Insti
tuto Oceanogrãfico, ligado a este Setor, teve seu projeto modificado 
e sua construção parcialmente concluída.

Observamos modificações substanciais quanto ao número de pro
jetos e obras em execução e executadas. Este estagio reflete a evolu
ção das obras no Campus e a necessidade do mesmo ter seus serviços de 
atendimento para manutenção e outros necessários ao funcionamento do o
Campus.

Sofre alterações com relação ãs vias de acesso e todo seu sis
tema viário principal, assim como na implantação de suas obras. 0 Hos
pital Universitário tem seus projetos de Arquitetura e complementares 
executados, bem como as dos serviços auxiliares desse complexo desti
nado a Saúde.

Setor 9 - Escola de Polícia; Setor 10 
11 - Instituto de Energia Atómica

Esta ãrea não sofre modificações substanciais, apenas seu si£ 
tema viário é ampliado e obras em execução como a Biomédicas I - des
tinada à Fisiologia, Histologia e Farmacologia, Biomédicas II, abri - 
gando parcialmente a Microbio 1ogia, Parasitologia e Imunologia. Os 
blocos da Vivência Setorial e Anatomia, assim como o Reservatório d'A 
gua do Setor, têm seus projetos iniciados.
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Setor 15 - Sub-Estação Elétrica

Setor 16 - Pedagogia

Não sofreu modificações dígnas de registro.

Setor 17 - Residências de Funcionários

lotes

com
que a

♦

Setor 14/19 - (Antiga área do DER) - Serviço de Segurança - Atual 16?
Batalhão Poli cia 1 .

foram 
assim

I

permaneceu ina_l^ 
i ntroduzidos 

(desporto e treina -

consideráveis as mudanças 
as premissas anteriores, com 
modificaram a paisagem da CUASO. Portanto, o Professor Miguel Realeao 
encerrar seu mandato de Reitor, dava ã USP novo impulso para a materi
alização de seu Campus, elevando consideravelmente a somatória das ã- 
reas construídas de seus Edifícios e iniciando outras obras desumam 
portáncia como o Hospital Universitário e a Unidade de Ensino e Pes
quisa da Faculdade de Medicina,

Foi concluída a

Externamente sua área de influência no Plano 
terado. No entanto internamente vários benefícios foram 
quer nos campos da prática de atividades físicas 
mento tático), assim como nos Edifícios.

parte civil de sua obra. Sendo que os equipa
mentos apenas parcialmente foram instalados face a demanda de energia 
elétrica na CUASO.

Em síntese,pela análise realizada ,concluimos que não 
no Planejamento do Campus, mantendo 

exceção para com as obras executadas, que

Ambos não sofreram alterações, pois permaneceram apenas 
suas áreas reservadas para o futuro,considerando as restrições 
Faculdade de Direito faz para não se transferir para a CUASO.

Esta área,que antigamente estava inserida dentro do Setor Mé
dico,ê transferida para uma área próxima ao Setor dos Serviços de Se
gurança. (Setor 14). 0 Escritório Técnico,através do Setor de Planeja_ 
mento e do Professor Anhaia Melo,propõe a divisão da gleba em 
para implantar as residências dos funcionários

Setor 18 - Ciências Económicas e Ciências Jurídicas e Setor 20 - Das 
Expos i ções.
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Os trabalhos foram iniciados de imediato, imprimindo-se 
ação dinâmica no seu todo através das equipes técnicas.

Os Governos, a nível Federal, Estadual eMunicipal designaram as 
verbas necessárias, que são aplicadas na construção e reforma de aloja^ 
mentos, infra-estrutura como lavanderia, restaurante e outros.

0 ano de 1975 
ções no Campus, pois a

foi iniciado com esperanças de novas realiza - 
CUASO foi escolhida novamente para ser o local 

de hospedagem de at1etas,visando a rea1ização dos VII Jogos Panamerica^ 
nos em São Paulo, por desistência do Chile (anteriormente designado). 
No entanto, para que isto se efetivasse, havia necessidade de se pro
cessar reformas nos alojamentos e demais áreas suportes de infra -es
trutura, bem como a construção de i ns tal ações désport ivas para treina
mento e competições dos atletas. Formaram-se então, comissões especí
ficas a nível Municipal, Estadual e Nacional para tratar do assunto, 
face ã responsabilidade assumida tanto pela Reitoria- da USP, bem como 
pelo Escritório Técnico do Fundo de Construção.

Esse período na Cidade Universitária, também foi marcado pela 
realização de inúmeras obras, principalmente no Setor Esportivo. Para 
isso contribuíram a conclusão dos projetos e o planejamento físico-e- 
conomico das obras da Reitoria anterior, criando assim condiçoes para 
que o novo Reitor, Prof. Orlando Marques de Paiva, já iniciasse sua 
gestão, conhecedor do trabalho que poderia desenvolver em benefício 
do Campus da USP. Assim e que, com sua sabedoria,prosseguiu os proje
tos e obras em andamento, iniciando outras, chegando a-curto prazo a ob 
ter resposta,já no ano seguinte (1974), com a conclusão e inauguração 
de aproximadamente 25-000 m de area coberta. Este total de area cor
responde aos Blocos A e B da Escola de Educação Física; (parte) do La 
boratõrio de Mecânica da Escola Politécnica; o Setor Didático da Bio- 
médica II; 0 Hal 1 Tecnológico do Departamento de Engenharia Civil da 
Escola Politécnica, juntamente com piscina Olímpica do Setor Esporti- 
vo cuja area ede 2.580 m .

3-13- 0 Setor Esportivo e seu Desenvolvimento na CUASO - Cidade 
versitária - "Armando de Salles Oliveira"
Reitoria - Prof. Orlando Marques de Paiva - 1973/1977
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A sede dos jogos é transferida para a Cidade do México; no 
tanto, mais uma vez a CUASO recebe os benefícios oriundos do des
porto,com a locaçao de verbas para construções de instalações despor
tivas na Cidade Universitária. Com isso,consegue-se edificar o Velo - 
dromo dentro das ma is rígidas exigências técnicas,a nível internacio 
nal. As estruturas dos alojamentos complementares são conc1uídas epos 
teriormente destinadas ao Conjunto Didático da Escola de Comunicações 
e Artes.

Além destas obras, outras foram concluídas, inauguradas e en
tregues ao uso da USP, durante o período de 75 a 77, a saber: Instit^ 
to de Geociências (parte); Departamento de Ciências Sociais da Facul
dade de Filosofia,Letras e Ciências Humanas; no Setor Esportivo te
mos, o Tanque de Saltos, a Estrutura das Arquibancadas e o Campo de Fu 
tebol no Estádio Olímpico e as Quadras Cobertas. 0 Bloco B do Institu 
to de Matemática, o Edifício Principal (parte) do Instituto de Física; 
no Conjunto das Químicas, parte do Semi - Industria 1; no CRUSP a Refoi— 
ma do Bloco G; grande parte do Edifício principal da Faculdade de Me
dicina Veterinária; o Conjunto Didático da Escola de Comunicações e 
Artes; Biomédica (área parcial do Edifício de pesquisa); na Escola de 
Educação Física, parte do Bloco C, acrescido a toda infra-estrutura 
suporte para viabilizar o funcionamento desses Edifícios, que perfazi- 
am um total de 105-000 m de áreas construídas durante o período.

Em síntese, no tocante ãs construções,
Reitor Prof. Paiva, foi, a meu ver coroado de realizações que contri
buíram para atenuar o déficit de instalações no Campus da USP, permi
tindo ãs unidades universitárias o desenvolvimento de suas atividades 
dentro dc^ recursos disponíveis. Com i.sto,sentimos que a paisagem do 
Campus se modificou, principal mente no Setor Esportivo, que chega á sua

A parte desportiva é beneficiada substancialmente com o 
cio da construção do Estádio Poli-Esportivo (Velódromo) e outras 
bras complementares às atividades desportivas. No entanto, nesse 
terim, a cidade de Sao Paulo é lamentavelmente surpreendida com 
epidemia da Meningite. Diante disso, por questões de segurança da Sajj 

poder público desiste de sediar na capital, os jogos em questão, 
frustando a comunidade de repetir o sucesso alcançado no ano de 1963, 
durante evento desportivo semelhante.
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Planejamento Físico do Campus

Prof.

atenções 
senhores

I

. í
;..S

-

Mas, ainda dentro deste espaço de tempo (1977”1978), o 
Josué Camargo Mendes - Vice Reitor em Exercício, assume a Re i tor i a,maji 
tendo a mesma filosofia do Planejamento dos projetos e obras.

maturidade ao findar o período, que por sua vez recebeu as 
devidas por parte dos governadores do Estado de São Paulo. 
Laudo Natel e Paulo Egydio Martins.

Com relação ao Planejamento Fís ico do Campus,não houveram modif_i_ 
caçoes. 0 Plano anterior praticamente foi mantido, quanto a setoriza- 
ção/zoneamento; apenas nas áreas desses setores a implantação dos Ed_i_ 
fícios acima referidos é que modificaram sua paisagem. Procedendo numa 
análise comparativa semelhante ãs anteriores, (1973) e o deste perío
do, anexo à Folha 97) podemos dizer que os Setores: de Vivência 
Central, o Tecnológico, o Setor Médico e o I.E.A. - Instituto de Ene_r 
gia Atómica é que apresentaram modificações que mereceram considera - 
çao, sendo que maiores comentários serão abordados no período seguin
te. (1978-1981).

3.14. Area Médica - Sua implantação
Reitoria - Prof. WaldirMuniz Oliva - 1978/1982

Nesta fase a USP e a CUASO sofrem os problemas da crise econo 
mico-financeira do Estado de São Paulo e do País conforme abordamos ao 
analisar o fim do período anterior. No entanto, o governo com grande

No entanto, ao findar esse período, surgem os primeiros sintc> 
mas graves da crise econõmico-fínanceira que atravessava o Estado de 
São Paulo e o país com reflexos danosos para a USP, e consequentemen
te para o prosseguimento das obras da CUASO. Inicia-se um processo de 
desaceleração das mesmas, face a violenta diminuição das verbas loca
das pelo Governo do Estado de São Paulo à USP. Apenas algumas obras 
jã iniciadas tem seu prosseguimento,embora em ritmo lento.. Portanto, 
a dinâmica do desenvolvimento na Cidade Universitária sofre os perca_l_ 
ços da crise referida acima,de forma intensa e desa1entadora, refle - 
tindo,no espaço construído, a imagem da incerteza em concluirmos as o- 
bras programadas no período posterior.
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Planejamento do Campus:
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Com relação â setorização e ao zoneamento da CUASO, pratica - 
mente não houveram alterações significativas; apenas expansão devias

atende, embora parcialmente, as necessidades do Campus.

Aqui cabe registro especial a conclusão das obras do • Hospi
tal Universitário, destinado ã Clínica das Clínicas - Hospital Escola, 
com ãrea de 39.208 m2, devidamente equipado através de Firmas co£ 
sorciadas a nível Nacional e Internacional.

0 Reitor Prof. Oliva dã sequência às obras em andamento, não 
ocasionando,por tanto ,solução de continuidade administrativa ao Plane
jamento no seu todo. Assim é que concluiram-se total e parcial - 
mente as seguintes obras: Instituto Geociências (3- fase), Instituto 
Física (2? pavimento do Edifício Principal), Escola de Educação Físi
ca (Bloco C - Ginásio de Esporte, Bio-Mecánica e Depósitos), CEPEUSP 
(Garagem de Barcos e Vestiários das Piscinas Múltiplas); CRUSP, Bloco 
D - da Administração Central (instalações da Pré-História, IEB, Museu 
de Arqueologia e Etnologia), CRUSP, Bloco B - da Administração Cen
tral (Laboratório Audio-Visua 1, Centro de Estudos Árabes), Instituto 
de Psicologia (2? Bloco Conjunto Didático), Instituto de Matemática e 
Estatística (1§ e 2? fases do Conjunto Didático e Lanchonete); Faculda^ 
de de Medicina e Veterinária e Zootecnia (ampliação do Bloco Princi - 
pal com instalação provisória do Centro de Vivência e Vestiário de A- 
lunos), Faculdade de Odontologia (Ortodontia), Faculdade de Filosofia 
Letras e Ciências Humanas (parte do Conjunto Didático - Departamento 
de Letras), Creche Universitária (Módulo de serviços e o 1? Módulo de 
atendimento), Sede definitiva do Banespa (recursos próprios do Banco). 
Outras obras de menor porte também foram realizadas como: Passarela 
sobre Ribeirão Pirajussara, Posto Telefónico, Terminal de Onibus, 
vas instalações do escritório - FUNDUSP e reforma da caixilharia 
Bloco K.

Portanto, apesar de todas as dificuldades ocasionadas pêlos 
problemas económico -financeiros, neste períodode 78/81, foram constnj 
idas e entregues na CUASO cerca de 79-698 m entre obras novas e re
formas .
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0 Plano Di retor, 
longo do tempo;

do me 1 hora r

como 
de Edifícios faltantes.

com os
em corres

ca (com 3 (tres) obras) ;
com 3 (três) obras complementares, além

nados ao

nas nas areas

identificados por placas, onde constam a cor 
o número do mesmo, complementados pelaorien- 

Com isto a identificação do Campus se torna mais 
uma percepção clara pela 1iguagem adotada.

Os Edifícios são 
do setor e que pertencem , 
tação acima referida, 
fãci1 através de

No Setor Verde - caracterizado pelos Edifícios situados na zona les
te (Este) do Campus, definido basicamente por obras e setores princi
pais e secundários,

Ã Folha 97 (anexo legenda) temos respectivamenteo Desenho 
CUASO com os triângulos indicativos das obras e a legenda das mesmas, 
que servirão de base para análise, a saber:

de acesso e áreas de estacionamentos foram implantadas. A infra estru 
tura de água, esgotos, águas pluviais, elétrica e telefónica prosse - 
guiu de modo com o que já estava planejado anter i ormen te. Ap£ 

internas de cada setor é que sentimos modificações 
sua paisagem, face ãs construções novas, assim como na reserva de 
reas para novos projetos

permanece portanto, com os setores já consi^ 
(praticamente desde 1956). No entanto, visan 

a comunicação interna e o fluxo de circulação dentro 
Campus,ja a partir da gestão do Prof. Miguel Rea1e na Reitoria, 
am-se os estudos para implantação de uma nova sinalização na CUASO. 
Esta é projetada e implantada, consistindo em dividir a área do 
pus em 5 (cinco) setores sendo que cada um recebe sua cor, 
pondência íntima com os pontos cardiais, Norte, Sul, Leste, Oeste, 
partir da Torre Universitária. As ruas são identificadas por nomes 
lusivos ãs dígnas pessoas que co1aboraram pe1 odesenvo1vimento na 
com enfase primeira aos Reitores.

1 - Faculdade de Educação - (composta por 5 (cinco) obras;
E2 - Setor Esportivo, com 15 (quinze);
E9 ~ Posto de Abastecimento - Petrobrãs;
Eli- Posto de Informações;
EI 2— Escola de Educação Físi
EI 3“ Ra ia Olímpica

temos :
Arquibancada da Raia;
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sua paisagem

capítulo

Setor Vermelho

I nsti tuto
Bioci ên-

E15 “ Garagem de bancos;
E16 - Juiz de partida.

Portanto, nesta ãrea apenas foi modificada em sua paisagem a 
implantação do Velôdromo e Quadras Cobertas e a demolição do Edifí - 
cio do Bloco Principal do CREPE - Centro Regional de Pesquisas Educa
cionais, ligada ã Faculdade de Educação, (cujos detalhes serão aborda^ 
dos posteriormente no capítulo específico da anãlise das obras da CUA 
SO.

ber: SI - História e
Formado pelos Edifícios situados na Zona Sul do Campus, a sa- 

Geografia (F.F.L.C.H.); S2 - Faculdade de Filoso 
fia Letras e Ciências Humanas; Sll - Faculdade de Ciências Fa rmacêu t_i_ 
cas (composta de 5 obras); S12 - Departamento de Engenharia Química - 
Escola Politécnica (também com 5 obras); S13 " Instituto de Química 
(coml4 obras - parte bãsica da Química); S14 - Instituto Química (2 
obras - Biotério - AImoxarifado); S21 - Semi - Industria 1 da Escola Po
litécnica e Fac. Ciências Farmacêu t i cas(com 2 obras); S22 - Instituto Ge^ 
ociências; S23 - Anfiteatro Setorial (com 2 obras); S25 - Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas (com 2 obras) Administração da Fa^ 
culdade; S26 - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; S27 “ 
de Matemática e Estatística (com 3 obras); S31 “ Instituto 
cias - Anfiteatro; S32 - Instituto Biociências (2 obras); S33 ~ lnst_i_ 
tuto Biociências (com 4 obras) - Botânica; S34 - Centro de Vivência 
Setorial da Biociências; S35 " Instituto Biociências (com 3 obras)-Zo
ologia; S36 ” Fundo de Construção da USP - (com 3 obras); S37 ” Pre - 
feitura Universitária e Viveiro de Plantas (com 9 obras); S38 - lnstj_ 
tuto Oceanogrãfico (com 2 obras); S41 - Instituto Ciências Biomêdicas 
(com 5 obras) - Biomêdicas II; S42 - Instituto Ciências Biomêdicas 
(com 6 obras) Biomêdicas I. Neste setor vermelho, não houveram modif_i_ 
cações no Plano Geral, apenas a paisagem se modifica em função do au
mento das construções havidas no período com os Edifícios do Semi-In
dustrial das Químicas, as Biomêdicas I e II e na ãrea humana as cons
truções modulares da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas 
(Departamento de Ciências Sociais e parte de Letras).
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Setor Azul

D; Cl 1

I

em função dos pon- 
como anteriormente nos referimos. £ composto pelas o- 

Zona Central da CUASO, próximas a Torre Universitã - 
1 i- 
Ca-

Esta área central da CUASO, neste período permanece com sua 
setorização; no entanto as áreas do conhecimento e de atuação são pa£ 
cia 1mente desvirtuadas. Assim, constatamos isto na área do Conjunto Re 
sidencial dos Estudantes, onde os Edifícios ligados a Faculdade de Fi_ 
losofia Letras e Ciências Humanas são introduzidos, visando adapta- 
los provisoriamente até que seu prédio definitivo, 1ocalizado no quai 
teirão das Ciências Humanas, seja concluído. Aqui também cabe regis - 
tro a inclusão feita no Setor do CRUSP do Anfiteatro das Conven - 
ções da USP, pois no Planejamento Geral não estava prevista. 0 mesmo 
deveria estar incluso no Setor Cultural do Campus. Outra ãrea que tarn 
bém sofreu modificações foi a Escola de Comunicação e Arte, com a im
plantação de mais três blocos destinados a complementar parcialmente 
suas necessidades. Quanto ao Core da Cidade Universitãria,este ainda 
permaneceu com sua ãrea vazia ã espera da implantação dos seus futu - 
ros edifícios.

Assim como os demais, também se caracteriza 
tos cardeais, 
bras s i tuadas na 
ria, designada como ponto central do Campus, por onde cruzam as 
nhas Norte-Sul, Leste-Oeste. £ composto das seguintes obras: Cl 
sa de Força dos Edifícios Centrais; C2 - Órgãos Centrais da Reitoria 
(com 9 obras complementares); C3 - Centro de Vivência Setorial - da 
Reitoria - (com 3 obras); C4/C5 “ CRUSP- Bloco l/Bloco H (dois edifí
cios em construção); Có - COSEAS (com 4 obras); C7 ~ Bloco G; C8 - Bl() 
co F (com 2 obras); C9 - Bloco E - CRUSP - (com 2 obras); CIO - Bloco 

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - (Departa
mento de Letras - com 5 obras); Cl 2 - Anfiteatro das Convenções eCon
gressos; C13 - CRUSP - Bloco A - Projeto Rondon; C21 - Torre Univers_i_ 
tãria; C38 - Instituto de Psicologia (com 4 obras) ; C39 - .CRUSP - Ins- 
tituto de Ciências - Museu P.Ayrosa ; C40 - Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas - Salas de Aula - Departamento de Ciências Sociais; 
C41 - Edifício antigo da Reitoria (com 4 Edifícios); C42/43/44/45 Es
cola de Comunicações e Artes.
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Setor Roxo

sao

con-

Setor Amarelo

o

Pel1etron; W1 2 
junto,

mesmos se-

Numa análise comparativa deste Plano para com oanterror(1973)< 
verificamos que a área do Instituto de Energia Atómica sofreu trans - 
formações consideráveis pelo grande número de projetos e obras implaji 
tadas. Isto reflete o apoio financeiro maciço dado ao Instituto em 
questão face ao interesse nacional (Governo Federal) pelo desenvolvi
mento da pesquisa nuclear.

Este setor abrange a área tecnológica onde destacamos o I.P.T. 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Escola Politécnica, complemeji 
tada pelos Pav i 1 hóes prov i sór i os e os Serv i ços Gera i s da CUASO, inclusi
ve a‘ Prefeitura do Campus. Toda a área está localizada no setor Norte 
e Noroeste da CUASO com as seguintes obras: NW-1 - Faculdade de Econo
mia e Administração e os Pavilhões Provisórios (composto de 10 obras); 
NW-2 - EPUSP - Departamento de Eletricidade (com 3 obras); NW-3 “ 
PUSP - Cursos Básicos (com 9 obras); NW-4 - I.P.T. - Instituto de Pes^ 
quisas Tecnológicas- composto por inúmeras obras formando um dos maic> 
res complexos de pesquisas tecnológicas do país. Está composto de 47 
obras entre pequenas, médias e de grande porte; NW-5 - Prefeitura da 
CUASO - instalada básicamente em Pavilhões Metálicos com característi <5 —
cas provisórias, (está composta de 9 obras); NW-11 - Pavilhões Provi -

Este praticamente abrange os edifícios situados nos 
tores considerados nos planos diretores anteriores. Basicamente 
todos aqueles localizados no setor oeste da CUASO, abrangendo o lnst_i_ 
tuto Eletrotécnica, o Instituto de Física e o Instituto de Energia A- 
tômica (I EA). Verificando seu deta1hamento, constatamos que está com
posto das seguintes obras: W1 - Instituto Eletrotécnica (com 3 obras); 
W3 - Instituto de Física - Setor de Vivência (com 4 obras); W4 - Ins
tituto de Física - Administração e Salas de Aula (com 2 obras); W5 - 
Instituto Física - Acelerador Linear, (om 5 obras complementares);Wó- 
Instituto Física com apenas 1 obra - Gerador Van de Graaff; W9 - Ins
tituto de Energia Atómica,(com 37 obras), que compõe o grande movime£ 
to destinado à pesquisa da energia atómica; W11 - Instituto de Física 

Instituto Física - Edifícios complementares do 
em numero de 7 (sete).



103

e Nava1

dos

das
I .

o

60 e 70, 
Mecãn ica

Prosseguindo na análise, verificamos que o Setor Médico, 
modificado, pois 
das parcial 
plenitude ousada 
de concreto; no entanto apenas o bioco aa urtondotia e 
complementares são concluídas. 0 Hospital Universitário

e FacuJ_ 
prédios definitivos, dentro

IBEC; Faculdade 
comple- 
Pavi -

e a

nuam sua

foi 
seus projetos foram realizados e as obras construí - 
e totalmente. A Faculdade de Odontologia surge na sua 
com a construção de 14.000 m de estrutura modular 

entanto apenas o Bloco da Ortondotia e instalações 
e a sua Unida.

em 1960

sórios destinados a abrigar as instalações da Faculdade de Odontolo
gia, Faculdade de Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina e insta^ 
lações complementares; NW-12 - Pavilhões Provisórios - como o próprio 
nome diz, se destina,a exemplo dos já mencionados acima, provisoriamer[ 
te às seguintes Faculdades: Faculdade de Odontologia;
de Medicina Veterinária; Instituto Pré-História e instalações 
mentares, perfazendo um número total de 21 Pavilhões; NW-13 “ 
1hoes Provisórios - abrigam áreas da Faculdade de Odontologia

até que seu
estejam concluídos; NW-14 - EPUSP - Departamento de Engenha_ 
(com 2 blocos); NW-21 - EPUSP - Departamento de Hidráulica 

e novos implantados nas décadas de 50/ 
EPUSP - Departamento de Engenharia 

década de 60 e conti

dade de Medicina Veterinária, 
da CUASO, 
ria Civil,
- composto de edifícios antigos

(com 14 obras); NW-22
- obras que datam seu início na

execução também na década de 70 (compõe-se de 7 obras); NW-23 
EPUSP - Departamento de Minas - edifícios projetados em 1960 e cons - 
truídos durante essa década; é composto de 4 obras; NW-25 ~ Sub-Esta- 
çao Elétrica, composta de 3 obras - Cabine Rebaixadora, Parque 
Transformadores e a Antiga Cabine.

Após esta descrição sumária do Setor, passamos á análise 
modificações com relação ã evolução do Plano da CUASO. Na area do 
P.T. - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, algumas obras foram con
cluídas sem que a paisagem sofra modificações substanciais; quanto ao 
Setor da EPUSP, apenas é introduzido a área destinada ao Centro de Vj_ 
vencia Setorial; no restante permanece o mesmo. No entanto, dentro des^ 
te Setor, mas não pertencente ã EPUSP, a área dos Pavilhões Provisó - 
rios sofre um enorme aumento com a implantaçao dessas obras, objeti - 
vando abrigar as Escolas e Faculdades que necessitavam se transferir 
para a CUASO, mas ainda não tinham seus prédios definitivos concluí
dos. Forma-se então, nesta área, uma verdadeira Barrocolándia, poluin
do visualmente a região, (teve início a partir de 1968/69).
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a

*

Nesta fase,a USP e a CUASO ainda continuam sofrendo de manei- 
período anterior,

Prof. Antonio Heiio Guerra Vieira - 01.1982 
08.1984 (fase limite deste trabalho)

i

3.15. 0 Plano da CUASO - Seu desenho integrado, a Trama Urbana da Cid£ 
de de São Paulo.
Re i tor

-J.

Reformas de pequeno e médio porte são realizadas nos inúmeros 
prédios do Campus, a saber: CRUSP - Bloco C (andar térreo); CEPEUSP - 
Recuperação de duas Quadras Polivalentes; Faculdade de Educação - Adjs 
quaçao do térreo para Biblioteca; I.B.C. - Conjunto Didático adaptado 
para o Departamento de Anatomia; CRUSP - Bloco A; Serviços Gerais da 
Prefeitura da CUASO; FAU-USP - Reforço de Estrutura (Pilar P3); Ins
tituto de Psicologia - (1- etapa e o Bloco 2); H.U. - Unidade de Ensj_ 
no e Pesquisa, adaptação para a Bio III - Anatomia. No entanto, algu
mas obras novas foram realizadas, principalmente aquelas mais necessá
rias e que se encontravam em construção, dando portanto continuidade 
aos períodos anteriores como: Faculdade de Filosofia L. e Ciências Hume 
nas - Departamento de Letras; CEPEUSP - Estádio Olímpico (vestiários);

ra mais intensa que o período anterior, as consequências danosas da 
crise económico-financeira que o Estado de São Paulo e o país atravejs 
sam. Assim é que o Campus praticamente permanece com as áreas físicas 
instaladas das Reitorias anteriores, com poucas obras concluídas ou 
sendo executadas. 0 período, até a presente data, se caracteriza mais 
por uma ação de manutenção nas instalações do Campus.

a 01.1985

de de Ensino e Pesquisa tem seus acabamentos concluídos neste período; 
seu uso é apenas parcia 1,apesar de estar instalado e equipado. Quanto 
a Faculdade de Medicina Veterinãria, esta tem suas instalações defini
tivas parcialmente concluídas. Sendo que, a área do 16? Batalhão Pol_i_ 
ciai se completa totalmente. A área restante .deste Setor permanece m 
tacta, pois seus projetos não tiveram prosseguimento por questões de 
oportunidades, inclusive a antiga área reservada para as residências 
dos operários da CUASO/USP.

Ao findar o período de Reitoria do Prof. Waldir M. Oliva, 
CUASO, através de seu plano e de suas obras retrata uma cidade já com 
características de vida universitária, apesar das limitações das ver
bas orçamentarias.
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I.C.B.

foi

se ca-

As

e

on-

■

I

í
Basicamente a representação gráfica,vide Folha 106), 

racteriza pela integração com o sistema de coordenadas da cidade 
São Paulo, onde as 
representadas por 
linhas horizontais

-

A sinalização e indicação das suas avenidas, ruas e edifí
cios são modificadas, através da Nova Legenda (vide Folha 106), 
de a trama urbana da CUASO estã dividida em 4 (quatro) denominações 
de Edifícios a saber: Reitoria - (onde estão distribuídos os edifí
cios ligados ã Administração Superior da Universidade, complementados

com a

Com este novo desenho, a CUASO passa,portanto,com todos seus 
detalhes de Planejamento físico da área, a fa la.r_a„ mesma 1 i nquaqem do 
desenho da cidade de São Paulo, integrando-se inclusive nos guias de 
consulta da mesma.

Biomêdicas II - prosseguimento dos acabamentos dos pisos 1? 
e 2° visando instalar devidamente o Departamento de Inumologia, Micro 
bio 1ogia e Parasito 1ogia: Facu1dade de Odonto 1ogia - Biblioteca no Blo
co V I I I ; o MAC - Salão de Exposição (adaptação do andar térreo dos Or 
gaos Centrais da Reitoria), e outras de menor porte,como aumento da 
cabine de Alta Tensão e portaria de entrada da CUASO. Assim, dentre 
reformas e obras novas até ã presente da ta ,conc1uiram-se, neste perío
do ,18.183 m^.

de 
linhas verticais tém o sentido do Norte verdadeiro 
algarismos arábicos, indo de zero a dezenove.
são paralelas a linha do Equador e estão repre

sentadas por letras de A a N formando quadrículas de 200m x 200m, n£ 
ma trama escolhida que permitiu situar os edifícios, setores e outros 
elementos da melhor forma possível, para que a comunidade interna 
externa à USP pudesse melhor ser assistida quanto á sua locomoção.

Quanto ao Planejamento do Campus, podemos dizer que não 
modificado a sua setorização, manteve-se dentro de glebas específicas 
as areas de conhecimentos afins. No entanto, cabe registro a nova fo£ 
ma de apresentação do desenho da CUASO realizado em maio de 83 pelo 
Setor de Planejamento do Fundusp. Este foi elaborado segundo Mercator 
M.G. 45?, integrando,portanto ,o território do Campus ã geodésia da re
gião da cidade de São Paulo,numa linguagem comum com a representação 
das tramas urbanas do país e consequentemente,dos seus mapas territc? 
riais.
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e

nosso

atra

Uma vez

Geral da CUASO,

co

mos

por-
Inst i tutos

Políc i a, 
Hospital Universitário, 
porte que complementam o grupamento.

e Tecnol£ 
> Setor 3'

e orientada no sentido Norte-

endereço na

Sul; e, 
a saber: Legenda (onde 
alfabeto e 
que o edifício

as Denominações (indicam o nome com 
Endereços (estão indicados por Tra - 

Avenidas, cujos nomes permaneceram os dos anti 
numa homenagem pelo trabalho realizado. Nas duas 

legenda temos referências aos Blocos e Quadrículas 
fácil consulta pa

ra
ves do seu real

Com esta planta a CUASO é vista 
através do quadro integrado ao desenho, temos quatro colunas 

as obras estão indicadas por letras do 
algarismos arábicos); 

foi bati zado); os 
vessas, Ruas, Praças e 
gos Reitores da USP, 
u11 imas colunas da 
representadas por letras e números, permitÍndo-nos 

melhor localização dentro do Campus, â procura dos Edifícios, 
linguagem popular da comunidade.

cas que porventura houveram, principalmente a 
novas, numa contribuição para modificação da pa_i_ 

sagem do Campus. No entanto, constatamos aqui uma dificuldade na con
tinuidade dessa análise sequencial, em vista desse novo desenho, pois 
inicialmente, vínhamos analisando-o por Setores de areas afins do 
nhecimento, (década 50/60); posteriormente, a partir de 1970, passa— 

a analisá-lo através dos cinco Setores indicados pelas cores: Vej^ 
de, Vermelho, Azul, Roxo e Amarelo; e, a partir dos anos 80, muda - se 
a linguagem para a quadrícula referida neste capítulo. Em vista des
ses conflitos e objetivando facilitar a compreensão da evolução físi
ca do Plano, sou de parecer que a análise por Setores/Zonas seja a me 
lhor solução, pois, pela experiência vi vi da no Campus, constatamos que 
a identificação pelas grandes áreas afins ficaram plenamente arraiga
das e retratadas na comunidade universitária. Diante disso, preferin
do e recomendando esta sequência, passamos ã análise das modificações 
internas dos setores: nos Setores 1 e 2 - Conjunto Químicas < 
gico (EPUSP; I .P.T.) ,praticamente não houve modificações; no 
Humanas ” houve modificações com o prosseguimento das obras da Facul“

assinalado e conscientizado o Novo desenho da Planta 
com sua Legenda e Endereços, passamos a analisá-lo so 

bre as modificações físi 
través de suas obras

pelo CEPEUSP; Prefeitura Universitária, CRUSP e outros de menor 
te); Un i dades - constituídas pelas Escolas, Faculdades,
Museus; Unidades de Serviços complementares - destacamos: Academia de 

Banespa, Casa da Cultura Japonesa, Fundusp, CEPAM, IPEN, I PT, 
Instituto Butantã e outros edifícios de menor
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e-

com a

as
seu abando-

a desabar.

novos

no

e •

o

para
não

no ao

dade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - Departamento de Letras; 
Setor - Eletrotécnica - neste plano apenas aparecem os edifícios 
xistentes, inclusive o de Materiais e Aferições com sua estrutura 
lizada. 0 restante da área reservadas aos prédios projetados 
foi ma i s considerada ; Setor 5 ~ Esportivo - E complementado 
locaçao dos campos abertos para treinamento e o conjunto de Piscinas 
hexagonais com respectivos vestiários (anteriormente construídos), as 
sim como o Estádio Olímpico com sua forma final; Setor 6 - Centro Cí
vico Cultural e de Convivência Geral - apenas sent imos mod i f i cações no 
CRUSP, onde as Estruturas dos Blocos "H e I" são demolidas face 
condiçoes precárias em que as obras se encontravam devido ao

tempo. Isto ocasionou a deterioração do concreto, ficando os pa^ 
vimentos prestes a desabar. A área reservada a Faculdade de Direito 
também náo foi considerada, pois anteriormente existia apenas em pro
jeto, (área reservada para o futuro edifício); Setor 7 ~ Biológico - 
também nao tem modificações que mereçam serem apontadas, apenas o cojn 
junto da Caixa d’Agua projetado pelo arquiteto Jorge Wilheim , Edi
fício da Anatomia (Biomédicas II l) projetado pe1 o Arquiteto Julio Ne
ves, não ma is constam do Setor; Setor 8 - Físicas - Neste apenas sur 
ge a implantação da área verde do Esporte para Todos, destinado a prã 
tica desportiva; Setor 9, 10 e 11 - Respectivamente destinados a Esc£ 
la de Polícia, Instituto Butantã e Energia Atómica. Aqui houveram mo
dificações, principalmente no Instituto Butantã, que tiveram todas sjj 
as obras inclusas no desenho da Planta Geral. 0 Instituto de Energia 
Atómica, também sofreu modificações em sua paisagem devido a constru
ção de novos Edifícios face ã dinâmica do Setor, que teve seus limi
tes modificados, extrapolando-se ao antigo Raio de 300 m. Quanto a Es_ 
cola de Polícia e o Centro Estadual de Cultura e Civismo,permaneceram 
como no plano anterior, pois não tiveram prosseguimento em su
as obras. Setor 12 - Ciências Médicas - No desenho do novo plano ape
nas aparecem as ãreas construídas da Faculdade de Medicina Veterinã - 
ria, H.U., Unidade de Ensino e Pesquisa e a Faculdade de Odontologia; 
Setor 13 - Setor de Utilidade Pública ,poucas modificações apenas com 
a mudança do escritório do Fundusp para essa ãrea. Setor 14 e 15 - 
DER - (atual 16? B.P.) e Sub-Estação não foram modificados; a ãrea 
do Terminal de ónibus urbanos é acrescentada ao Setor como elemento 
novo. Setor 16 - Pedagogia - Neste Setor a paisagem é sensivelmente 
modificada, primeiramente pela demolição do Bloco Central do CREPE 
substitutiçao deste por um novo edifício (em estrutura) e, em seguidae, em
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2- Area disponível

par-
2

652.873
prev1sta

878.628
A construir

- Area de construção existente até a^ 
gosto 1984

Total de área disponível: (para pro
jeção das ãreas de construção)

- Areas verdes, viveiros de plantas, 
desportivas, sistema viário, 
ques e jardins

grandeza 
manutenção

2 m

m2

2 m
2

Através dos números acima, assim como da cronologia dos fatos 
descritos neste capítulo,podemos extrair conclusões que virão indisci£ 
tivelmente contribuir para uma cuidadosa reflexão face à 
qualitativa e quantitativa do Campus Universitário, cuja 
estã a cargo da Prefeitura da CUASO.

da area se processaram 
cuja area inicial

5.175.116 
1.032.066 m

225.755 m2

4.143-050 m

2.846.000 m

- Area de construção total 
no Plano Geral vigente

21 .297.050 rn

Todas estas modificações ocorridas no desenvolvimento físico 
no Campus oriundo da antiga fazenda do Butantã, 

e atual abaixo detalhamos de maneira consisa:

- Area total do Campus
- Area cedida a Terceiros

na CUASO

pela implantação da Creche Universitária (unidade de serviço e 1? mó
dulo de atendimento). Setores 17 e 18 — Residências de Funcionários e 
Ciências Económicas e Jurídicas não ma i s cons tam da á rea inicialmente 
reservada para as mesmas,em vista do não prosseguimento de seus pro
jetos e também pelo pouco interesse demonstrado pela Faculdade de Di
reito em se transferir para a CUASO. Setores 19 e 20 - Serviço de Se
gurança e Exposições - Pavilhões - também não figuram mais no plano, 
com excessão da área destinada aos serviços de segurança, representa
da pelo 16? Batalhão de Polícia. Assim,após esta confrontação dos pla^ 
nos de 74/81 e 82/83, podemos dizer que as modificações havidas foram 
insignificantes,no que diz respeito ás construções novas.
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3.16. Prefeitura do Campus da USP/Capita 1/São Paulo.

co

■

Ainda com relação ao Campus da USP/Capital, é necessário te
cer comentários quanto à manutenção das ãreas externas aos Edifícios 
das Unidades Universitárias. Para isso,na Reitoria do Prof. Miguel Re 
ale,foi criada a Prefeitura da CUASO, (cuja ideia já havia sido vent_i_ 
lada nos idos de 1950).

No segundo período, temos a afirmação efetiva deste orgão, que 
dinamizou todo o processo,tornando-o irreversível. Quanto ao terceiro 
e atual, este estã se caracterizando de forma elogiãvel para a abertura 
do Campus a uma maior visitação e uso intenso do mesmo por parte da 
coletividade paulistana. A prefei ta,numa ação dinãmica,desenvolve sua 
gestão baseada em A (quatro) plataformas de governo, a saber: A Polí
tica Administrativa, Manutenção do Campus com Relação ãs Areas Comuns 
a Manutenção dos Serviços Comuns, e os Projetos Especiais. Este é o 
primeiro período que o Prefeito da CUASO não acumula as funções com a 
direção do Fundusp, resultando num fator político-administrativo im-

As atividades da Prefeitura iniciam-se em 1970, sendo seu pr_i_ 
meiro prefeito o Arquiteto Luciano Bernini que acumu1ava suas funções 
com á de Diretor do Fundo de Construção da USP. Igual procedimento se 
efetivou durante o segundo período de Prefeitura, na pessoa do Prof. 
Dr. Lauro Bastos Birkholz. Este, designado Prefeito, pelo Magnífi 
Reitor Prof. Dr. Waldyr Muniz Oliva (1978 a 1981), realiza inúmeros 
serviços de utilidade publica, como ampliação do setor de abastecime_n 
to de energia elétrica, reformula o sistema de telefonia e os trans - 
portes coletivos. Nas ãreas externas comuns da CUASO, novas pistas são 
asfa 1tadas,comp1ementadas pelo ajardinamento e toda a manutenção da 
infra-estrutura do Campus. A partir de 1983, por designação do Reitor, 
assume a Prefeitura a Prof? Dr? Maria Adelia Aparecida de Souza. Qua£[ 
to às principais características de cada período de Prefeitura, pode
mos dizer que o primeiro se destinou à implantação de todo o sistema 
de funcionamento desse novo orgao da Universidade. E,portanto,caracte^ 
zado pela fase de transição entre os afazeres globais do Fundusp e da 
Prefeitura, numa ação administrativa semelhante ãs demais prefeituras 
das cidades de São Paulo,no que tange ã realização das obras viãrias, 
praças, manutenção das mesmas,assim como de toda infra-estrutura su
porte da CUASO.



111

portante de ser observado.

dezenas

e

4

Quanto ã Manutenção dos Serviços Comuns - são vár ios esses ser^ 
viços, de expressiva relevância a CUASO e, dentre estes, o "transpoi 
te" merece destaque, face ã grande movimentação de func-ionãrios, alu
nos, professores e outras pessoas ligadas direta ou indiretamente ãs 
Unidades sediadas no Campus, numa integração constante com o sistema 
de transportes da cidade de São Paulo. Para isso, existem equipes esp£ 
cializadas tratando do assunto de forma profissional, visando atender 
da melhor forma possível toda a comunidade, juntamente com a CMTC 
Emplasa, visando inclusive modificações de itinerãrios de 1inhas jã e- 
xistentes na capital, bem como criando outras para atenderaos Ssuã - 
rios que residem nas mais variadas regiões, inclusive da Grande Sao

Atualmente, a Prefeitura conta em seus quadros com mais de 400 
(quatrocentos) funcionários para dar atendimento a toda a gleba da 
CUASO, visando realizar da melhor maneira possível a manutenção de si£ 
as areas comuns ,que atingem mais de 2 milhões de metros quadrados, 
constituídas de parques, jardins, ruas, praças e avenidas, lagos, ca_l_ 
çadas, etc.

Seus serviços também são prestados a quase 2 (duas) 
de Unidades Universitárias, numa ação integrada com as mesmas, aten - 
dendo suas necessidades e procurando sempre assumir sua responsabili
dade primeira como mantenedora das áreas comuns. Procura-se ainda de
finir outras atribuições inerentes a Prefeitura, como os centros de V_i_ 
vencia, em que a segurança das áreas, a gestão do uso do solo e conse^ 
quentemente, do cadastro imobi1iãrio.(hoje éexercida pelo Fundusp). o

São adaptados novos serviços como o Posto de Abastecimento, la_ 
vagem e lubrificação dos veículos oficiais de toda a USP. Reativa-se 
a serralheria, carpintaria e oficinas mecânicas,a exemplo dos anos 60, 
complementando-se com a valorização dos seus servidores, inclusive ir[ 
centivando-os a participar de cursos e treinamentos gratuitos.

Com isso, sente-se mudanças nessa área com a consolidação do 
quadro de pessoa 1,o que traz reflexos na racionalização de custos ã U- 
niversidade, principa1 mente com administração direta dos serviços pre£ 
tados ã Comunidade Universitária.
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São Paulo.

é

a

como:

reas de 
ca de ideias

medição da Eletropaulo, 
condições de segurança.

se
São

e-
visando melhorar a qua1idade dos

Nes ta 
participação efetiva da

lização de d i versos S.hows Musicais comapa_r 
Músicos e Maestros de renome nacional e in- 

Com essas experiências, indiscutivelmente, o Campus 
prepara para se tornar o grande espaço cultural que a cidade de 
Paulo necess i ta.

cialmente os

e as

Outros serviços comuns também merecem a mesma a tenção, como 
o caso da sinalização e orientação dentro da gleba. Como estes, temos 
ainda o serviço de telefones, que recentemente teve seu PABX ampliado 
para um total de 450 ramais e 10 troncos. Na área do setor elétrico, 
Prefeitura estã empenhada em adequar as entradas para receber o 

qu i pamen to de 
serv i ços

I n ternamente , com recursos próprios, a Pref e i tura a tende par^ 
usuários com uma frota de 11 (onze) ônibus, ficando ores_ 

tante para as outras Companhias.

se encontra em desenvolvimento e merece ci-
Este visaaatender 1.200 barracos com apro — \ 

imitrofe^do Campus, sen £ » 

| USP. Esta proposta tem

Coube também à Prefeitura realizar alguns Projetos Especiais, 
a retomada do Plano Diretor do Campus visando adapta-1 o eadequã_ 

-lo ãs necessidades e condições atuais dos setores da USP jâ implanta^ 
dos. Outro projeto que merece destaque foi “A animação das Areas Li
vres do Campus”, com a rea 
ticipação de Orquestras, 
ternaci ona1.

Outro projeto que 
tação, éo”Projeto Favela”, 
ximadamente 1 0.000 habitantes 1ocados em ãreas Kí * 
do que muitos deles sao funcionários da própria 
3 (três) diretrizes: preservação do património da USP; necessidade de 
intervenção num processo político no desenvolvimento de pesquisas 'PP“ 
ta soluçoes da habit^çao popular, visando com isto,também colabo. 
rar na procura de respostas compatíveis ã maioria das grandes cidades.

gestão a Prefeitura da CUASO também colocou em prática 
a participaçao efetiva da comunidade na administração pública. Assim 
é que de maneira ordenada foram real izados seminários sobrevãrios assuo- 
tos de i n ter esse gera 1 da USP e da comun i dade externa, coma participação 
das autoridades do Município e do Estado de São Paulo, ligados ãs á- 

esporte , cultura e lazer, trâns i to,transpor te. Essa tro- 
e consultas trouxe resultados que recomendam ação idênt_i_ 

ca de maneira constante.
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Técnicas Gerais das Principais Obras.

o

4. CIDADE UNIVERSITRlA - "ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA" 
CAMPUS DA CAPITAL - USP.
Caracter ís t icas

suas 
das
ou

sediadas no Campus da Ca^

Neste capítulo temos o quadro geral das obras, indicando 
áreas construídas, o ano de início do seu uso, bem como a técnica 
principais obras concluídas, inauguradas e entregues parcialmente 
totalmente às unidades universitárias da USP, 
pitai

da 
de De- 

as Obras

SP.
Para realizarmos este estudo de analise, agrupamos as obras em 

4 (quatro) períodos distintos, face as condicionantes e fatores inter
venientes que inf1uenciaram sua arquitetura.

Assim, primeiramente temos àquelas pertencentes â década de 50, 
período que vai de 1950 a 1959, cujas características físicas, ref1etem 
uma arquitetura inserida na "Art Deco", e na oficial, ditado pelo Estja 
do Novo; seus edifícios são pesados plasticamente, cuja liberdade de 
expressão es tá tolhida pela timidez e economia nos custos.

Posteriormente, temos a década de 60, - período de 1960a 1969, 
em cuja fase a arquitetura adotada na CUASO, recebe as influências do 
clima de euforia vivda em Brasília e no país como um todo. Os princi
pais arquitetos representativos de São Paulo, são chamados para proje
tar as obras da CUASO com resultado altamente significativo, exaltando 
a Arquitetura Contemporânea e Brasileira. Os Edifícios são ousados es
pelhando arrojo e conhecimento técnico, principa1 mente no uso do con
creto armado, obtendo-se um resultado plástico condizente com os pro
gramas propostos.

A seguir, na década de 70, ” período 1970 a 1979, face aos pro 
belmas econômicos-financeiros que o Estado e o país atravessou, aliado 
aos problemas políticos e educacionais da Universidade Brasi1 eira ea de 
Sao Paulo, com a implantação da Reforma Universitária, os edifícios da 
CUASO seguem a tipologia de projetar e construir por partes através dos 
Modulados. Estes, por sua vez procuram atender todas as áreas do conhe 
cimento da USP, na sua menor dimensão física das Unidades Universitá
rias que é o "Departamento". Nestes edifícios, a racionalização e norma 
lização dos seus componentes é utilizado com grande propriedade pelos 
arquitetos do Fundusp.

E, por ultimo, dentro deste trabalho, temos parte da década 
de 80 - período 1980 a Agosto de 1984, onde constatamos a continuidade 
das obras Modulares, bem como o aumento das Reformas nos Edifícios em 
uso. E uma fase discreta para a arquitetura (projetos e obras) devido 
à escassez de recursos,devido a recessão que o país está submetido.

Na análise destas obras, levamos assim, em consideração, sua 
identificação, localização dentrõ do Campus, autoria do projeto arqui
tetônico, área construída (m2)_, bem como uma síntese das suas caracte- 
rísticas Técnicas Gerais, dentro dos 10 (dez) orgãos do Edifício, numa 
postura adotada e seguida pelo AUT - Sequência Construção/FAUUSP.

Os elementos pesquisados nesta análise já constituem base 
pesquisa futura, visando aplicação dos critérios de avaliação 
sempenho formulados nesta dissertação deste mestrado, para com 
Un i vers i tár ias.
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4.1. Período 1950/1559

CUASO Obfas Concluídas

4.1. Período 1950/1959

Ob ra Observações

860
.Betatron 200

1.060

1952
531

2.000

2.531
1953

2.531

1954

1956

*

Re itor
Prof. Luciano Gualberto

Reitor
Prof. José de Mel lo Mora is

Reitor
Prof. Ernesto de Moraes Leme

Re i tor
Prof. Ernesto de Moraes Leme

.Instituto Eletrotécnica - Alta Z 
Tensão

Re i tor
Prof. AIípio.Corrêa Neto

At = 1.060 
Período: 
01.50 a 02.51

At = (Nada) 
Período: 
01.54 a 02.55

To ta l.s 
m^

Cronologia dos Fatos - Pesqui 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Area

m^

Inst i tu to Física

.Reservatório D'Aqua Central 
Volume = 3.500 m3
.Residências dos Operários

Ano

► I 

j

Rei tor
Prof. Luciano Gualberto

19^9

At = 2.531 m2 
Período: 
02.51 a 12.53

m2

Cidade Universitária "A.S.O."
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Obras Concluídas

4.1. Período 1950.1959 (Conti

Ano Ob ra
.Estufas da Botânica (F.F.C.L.)1957

987

1958
10.534

e
6.922

7.241
(Ed i f íci o

4.924

29.621
691959

200

269

i

o

Rei tor
Prof. Gabriel Silvestre Teixeira 

de Carvalho

Re i tor
Prof. Gabriel Silvestre Teixeira 

de Carvalho

Re i tor
Prof, Alípio Corrêa Neto

At = 987 
Per Todo: 
02/55 a 03/57

nuação)

. ____ ,. .. -

Década/50 /
Area Total = 34.468

CUAS0 - Cidade Universitária "A.S.O.”

Cronologia dos Fatos - Pesqu_£ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P. 
Area Tota i s ~ ~m2 m2 Observações

987 987

.Bomba de Césio

.Física Experimental (Edifício 
Basílio Jafet) Anfiteatro

.Lab. Hidrãu1icaEPUSP (labora - 
tõrios Teconológicos de Ensaios 
de Modelos e Canais) 1- etapa
.Botânica e Genética (F.F.C.L. 
F.M.V.Z.)

.Microbiología, Parasitologia e 
Zoologia - F.F.C.L., F.M.V.Z. , 
I. Biologia Marinha e I. Pré- 
História)
.Física Experimental 
Bas í1io Jafet)
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I nst i

I

*

com
Poucos

Parte elétrica toda aparente e 
hidráulicas obedeceram os padrões

_  . ..

I

C U A S 0
Obra - 1h
Qd. E - 8

EDIFÍCIO DE ALTA TENSÃO - I.E/1951
Av. Prof. Luciano Gualberto, n? 1289 
Projeto : Esc? Téc. - C.C.U.

Arq? Dyjalma Lepage - Responsável

. Situado na área central da CUASO, próximo ao setor da Física, 
tuto de Matemática e Estatística e I.P.T.
. Destina-se a pesquisa e testes no setor de alta tensão da Eletrici
dade .
. Area = 860 m^, inaugurado no ano de 1951.
. Caractersiticas Técnicas Gerais: forma retangular, monobloco, onde 
a verticalidade predomina face o grande pé direito necessário ao tra
balho desenvolvido, onde pontes rolantes se movimentam para transpor
tar equipamentos pesados. Externamente seu volume é marcante no setor 
devido o ritmo de suas colunas. Tecnicamente apresenta poucas solu
ções novas. Estruturas de concreto rústico, complementados por outros 
de alta resistência. Vedação em alvenaria de tijolos comuns, com re
vestimentos normais, massa grossa e fina pintados com P.V.A. 
sao seus vãos em caixilharia de ferro.
visitável, sendo que as instalações 
normais da epoca.
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Engae

edifício dos laboratõrios de hidráulica
(1- fase)/Epusp/1958 
Av.Prof. Mello Moraes, 
Projeto: Arq? Ariosto Mila

C U A S 0 
Obra - 3a 
Qd . C - 12

I

de 
equ i1í-

ao Edifício, são os pontos (zonas) 
Plasticamente o Edifício é resultante do

Programa proposto ditado pelos grandes espaços livres ijn 
exigência ãs atividades propostas, complementadas pela i_n_

. Localiza-se dentro da ãrea da Tecnoloqi^,próximo a Mecânica 
Naval, Raia Olímpica de Remo e Pavilhões Metálicos da CUASO.
. Destina-se a didática, pesquisa e prestaçãode serviços a comunidade 
(pr i nc i pa 1 men te aos orgãos do Governo), na área do desenvol v imen to tec 
nológico da Hidráulica. Nele, alem da parte administrativa estão ins
talados todos os equipamentos leves e pesados para ensaios de modelos 
de canais e barragens.
. Area = 10.53^ m2, inaugurado em 1958.
• Caractersiticas Físicas Gerais: forma retangular, monobloco contí - 
nuo, constitutído de grande ha 11, com pê direito duplo, local destina^ 
do a montagem dos modelos de barragens, ãrea contígua com pé-direito 
normal destinado a parte administrativa e laboratório de apoio. Sua 
area está distribuída em 3 pisos: sub-solo, térreo e mezanino. Estru
tura em concreto convencional e aparente. 0 grande hall ê vencido por 
uma sucessão de vigas Vierendel protendidas, solução de arrojo e com
patível com as necessidades da obra. Cobertura em telha transparente 
plastica. Vedos em alvenarias de tijolos comuns e de concreto. Poucos 
vaos (com caixilhos) são adotados, face as características da obra, re 
vestimentos normais e usuais da época. Pisos cerâmicos, tacos de ma
deira e concreto desempenado semi-rústico. Hidráulica e Elétrica com 
instalações pesadas aparentes e visitáveis. A obra foi projetada de ma_ 
neira a permitir sua execução por partes, sendo que as juntas de di1 a 
tação no sentido longitudinal 
transição da obra, 
brio entre o 
ternos, numa 
tegração dos espaços externos ãs atividades específicas.

n? 1935
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prog rama

o

•o

C U A S 0 
Obra - 1 2a 
Qd. J . 1 0

edifício do departamento de botAnica
Biologia - Instituto Biociências/]958
Rua do Matão, n? 217
Projeto: Esc? Téc. - C.C.U.

Arq? Dyjalma Lepage - Responsável

. Localizado no setor do Instituto de Biociências.

. Destina-se a didática e pesquisa das áreas da Botânica e Genética ; 
para isso tem área externa complementar de plantação de plantas, das 
mais variadas espécies, constituindo-se no seu laboratório.
. Area = 6.922 m2, inaugurado em 1953.
• Considerações Técnicas Gerais: forma retangular com área distri - 
buída em 3 pavimentos. 0 espaço criado internamente tem aspectos nor
mais com pé direito de 3,^*0 m, corredores amplos apenas quebrados pe
las áreas dos hall das escadas. Arquitetura retilínea, onde nota-se o 
ritmo modular da caixilharia e pilares num prenúncio de racionaliza - 
çao.<Estrutura de concreto armado convencional embutida dentro das al 
venarias, onde o intercolunio responde as necessidades do espaço cria^ 
do e construído. Cobertura em fibro-cimento com várias águas. Vedos em 
alvenarias de tijolos comuns interna e externamente; pisos cerâmicos 
e de concreto; vaos ritimados em caixilhios de ferro protegidos pelo 
pequeno beiral existente. Paramentos normais de massa grossa, e fina e 
PVA externamente e internamente; sendo que os laboratórios especiais 
e zonas úmidas são revestidas com azulejos. Parte elétrica e hidrãul_£ 
ca embutidas; apenas nos laboratórios são aparentes. Sua expressão 
plástica resulta da técnica e do material utilizado face o 
propos to.
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I

o

a
0 » ’

- c.c.u.
Pinheiro e Paulo C. Almeida

C U A S 0 
Ob.l5a/15 
Qd. G - 7

:CUASO 
norma is

a

I

edifício basilio JAFET - 71958
Física Experimental e Anfiteatro/I.B. 
Travessa R, n? 219 
Projeto: Esc? Téc.

Arq°â A.

. Localizado no setor do Instituto de Física, próximo ao I.E.A., Ins
tituto Oceanográfico, Instituto Eletrotécnica e Parque "Esporte Para
. Destina-se a pesquisa e didática da Física Experimental, E composto 
de um bloco retangular, longlineo e um Anfiteatro acoplado. Sua área 
está distribuída em 3 pavimentos (térreo e mais dois). E composto de 
salas de aulas, laboratórios e áreas administrativas complementadas 
pela infra-estrutura necessária. Nota-se neste edifício uma linguagem 
Arquitetónica compatível com o desenvolvimento da época; já existe pro^ 
posta que foge ao comum. Ritmo nos pilares, brises e panos de vedação 
externa, lhe dão harmonia ao conjunto; onde a forma marcada e o equi
líbrio das massas dão a obra características de Arquitetura Contempo
rânea da dedada de 50.
. Area = ^.92^ m^, inaugurada em 1958.
. Outras Características Principais: implantado em terreno acidentado, 
onde o terrapleno executado permite sua integração com o em torno. 
Estrutura em concreto armado convencional marcada com suas dimensões 
e volumes. Cobertura em fibro-cimento (ondulada). Pisos de cerâmica e 
taco de madeira nas áreas específicas, sendo que nos corredores temos 
piso de alta resistência Durbeton. Vãos generosos compondo os panos de 
fachada, sendo excecutados os caixilhos em ferro. Revestimentos intej^ 
nos os normais da época; sendo que externamente introduz-se na 
o tijolo cerâmico. Hidráulica e Elétrica dentro das posturas 
de instalações da época.
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4.2. Período 19Ó0/1969 /

Obras Concluídas

4.2. Período 1960/1969

ObservaçõesAno Ob ra
1960 AI ta

1 .200

31.090

1961
13.564

1.961

2.219

751

3.176

1 .800

22.546
a

46.017
o

Rei tor
Prof. Antonio Barros Ulhoa Cin

tra

*0bra do Gover
no Federal Pos 
teri ormente 
transferida 
USP.

Teórica (FFCL) Ed. Ales_ 
sandro Volta

^.Serviço de Utilidades Públicas

.Instituto Eletrotécnica 
Tensão II (pav. máquinas)

Rei tor
Porf. Gabriel Silvestre Teixei

ra de Carvalho
At = 31.090 m2 
Per íodo:
05.57 a 05.60

Garagens - 3 e 6)
^*Centro Regional Pesquisas Edu
cacionais (MEC) Bloco Prínci- 
pa 1

*Novo Replane- 
jamento e rea^ 
1i zação dos 
projetos da dj[ 
cada de 60 a- 
través dos a£ 
quitetos re
presentai i vos 
da época em 
São Paulo.

vReitoria/B1 oco (Administração 
Geral USP e parte do Departa - 
mento de Matemática -F.F.C.L.)

K.Escritório Técn i co Fundo de Cons_ 
trução
Anf i teatros/Botãni ca (Minas Gjs 
rais) - (F.F.C.L. e F.M.V.)

\.Centro Social - Setor Biológi
co

x. Física

CUASO - Cidade Universitária “A.S.O."

Cronologia dos Fatos - Pesqui 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Área Tota i s 2 2mz m4
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Obras ConcluídasCUASO

4.2. Período 1960/1969 (continuação)

ObservaçõesAno Ob ra

17.742

17-742
1963 e

1 .800
EPUSP (oficina

500
Edif1 -

31.789

60

3.784

U1 hoa
38.333

05.63
1 .0511964

350

X 1.689

3.090

o

■

1962 V Curso Fundamenta 1/EPUSP Ed. J.
Monteiro Camargo

X. Cen t ro
Bloco C

Rei tor
Prof. Luiz Antonio Gama e SiIva

Re i tor
Prof. Antonio Barros de 

Cintra

Física - Anfiteatro e Cen
tro Social

y. I.

Re i tor
Prof. Antonio Barros Ulhoa Cijn 

t ra

.Gerador Van de Graaf (I. Fís_i_ 
ca - F.F.C.L.)

X*Batalhão Po 1 i c i a 1/Força Públj_ 
ca do Estado de São Paulo 16? 
BC)

/.Laboratório Botânica (FFCL) 
^.Estufa Omida/Botânica(FFCL)

.Pavilhao do IBEC (oficinas 
depós i tos)
.Pav i1hao P rov. 
e garagem)

\ Conj. Residencial (6 
cios e Restaurante)

. Laboratóri os-Estudos da lonos_ 
fera (F.F.C.L.)

Pesquisa Educacionais
- Esco1i nha

*Externo à CUA- 
SO - 2.370 m2
(Obra em Andam.)

At = 102.092 m2 
Período: 05.60 a

Cronologia dos Fatos - Pesqu_i_ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Área Totais 2 2m4 m^-

Cidade Universitária ”A.S.O."
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CUASO Obras Concluídas

^.2. Período 1960/1969 (conti

Ano ObservaçõesObra
1965 Nava 1

12.030

19.700

31.730
1966

44.352
150

18.248

62.750
1967

7.128

2.700

900

150
380

11.258

*Replanejamen- 
to parcial do 
Campus e Res
tabelecimento 
da Av. Princj_ 
pal

nuação)

-

.Mecânica, Prod. e Eng^ 
da EPUSP (1? etapa)

.Dept? Eletricidade e Eletróni
ca - EPUSP

Re i tor i a
Prof. Luiz AntoniodaG.eSilva

Re i tor
Prof. Luiz Antonio da G. e Si Iva

*0bra externa 
à USP/CUASO - 
15.000 m2

-

Re i tor
Prof. Luiz AntoniodaG. eSilva

.Conjunto Químicas
Químicas Básicas e Tecnológi
cas (F.Med. , F.M.V.F.F. Bio
química, F.F.C.L., FacuTdade 
de Odontologia, e EPUSP)
.1. Pré-História (Depósito)
. Geog raf i a/H i s tór i a (Geogra^
fia, I.Est. Brasileiros e Mu
seu de Arte e Arquologia)

/^Academia de Polícia

Cronologia dos Fatos - Pesqui 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
AreasTotais 

m2 m^

Cidade Universitária "A.S.O.”

^MÂta 1 u rg i a/EPUSP (Dept? de Ejn 
genharia de Metalurgia)

xPav. Fac. Odontologia (Anato
mia, Mat. Odontológicos, Den- 
tística e Histologia)

<Pav. Fac. Veterinária (Farma
cologia)

/.Ambiente de alunos e Bar (pro 
visõrios) Setor dos Pavilhões

X-Pisei na de Recreação (Vestia - 
rios) - Setor Esportivo
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Obras ConcluídasCUASO

4.2. Período 1960/1969 (conti

Ano Obse rvaçõesObra
2

11.69
8.243

3.600

900

*Reforma

l

> 1.800

26.763

1969
3.600

t

3.600

I e I I

1 a^ 
e

1 .800
4.884

820
346

4.370

.... ___

::

nuação)

Rei tor (Vi ce)
Prof. Mario Guimarães Ferri

At = 108.828 m 
Per íodo: 
06.63 a

m2

.Pav. Fac. Odontologia (Patolo
gia, Microbiologia, Dentística 
Fisiologia)

.zPav. F.F.C.L. (Prospecção Geo
física , Geol og i a/Economia , M_i_ 
neralogia, Petrologia, Geócro- 
nologia, Sedimentação - Paleojn 
tolog ia)

ZF.Medicina Veterinária (Admi - 
nistração, Higiene, Saúde Pú - 
blica, Bio-estatística, Inspe
ção de Produtos de Origem Ani
mal )
- Cl íníca

Cidade Universitária "A.S.O.”

At = 26.763 
Período: 
01.67 a 01.68

1968 /.Minas (EPUSP) (Dept? de Minas) 
.Pav. F.Med. Veterinária (Anato 
mia, Hospital Veterinário e A- 
la Cirúrgica, Microbiologia A- 
natomia Patológica.

.Pav. Escola Comunicações Artes 
(prov i sór i o)

.Pav. FFCL (salas de aula e 
boratório) (pav. Sociologia 
Ps i colog ia)

.Adaptação Bloco A (CRUSP)

.Lavanderia e Casa Caldeiras 
CRUSP
.Acelerador Linear (Mark II)
<Administração (F.F.C.L.)
.Serv. Utilidade Pública (almo- 
xarifado central)

Cronologia dos Fatos - Pesqui 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Area Tota i s
m^
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Obras Concluídas

4.2. 1960/1969 (conti

Ano ObservaçõesOb ra

5.850

10.800

43.410

o

500
18.660

Década/60 J
Area Total = 312.183

Reitor (Vice)
Peof. Alfredo Buzaid

*Pav. de concre 
to Armado

*Transferênci a 
da Fac. Medic_i_ 
na Veterinária 
da Rua : P i res da 
Mota p/o Campus 
da USP/SP.

m2

nuação)

-Patologia Técnica - Clínica Ci 
rurgica-Reproduçao Animal - In 
seminação Artificial, ObstetrT 
c i a

-Hospita 1/C1ínica - Raio X
-Adm. Hospital - Triagem e Ser
viços Gerais
-Doenças Infecciosas - Parasite?

1 og i a

__ ..... V

<Faculdade Medicina (Pav. Salas 
de aula, Lab?/Curso Pluricurr_i_ 
cu 1 a r)

! .Fac. Arquitetura e Urbanismo
V -Pav. Provisórios - FFCL (6 Blc? 

cos) concreto;

'-Psicologia, Clínica, Educacio
nal e Psicopa to 1ogia

-Geologia, Filosofia, C. Soei - 
ais, Letras da (F.F.C.L.)

-Letras, Psicologia, C. Sociais, 
Filosofia, Biblioteca, Adminis_ 
tração, Ambiente de Alunos 
(F.F.C.H.)

CUASO - Cidade Universitária "A.S.),"

Cronologia dos Fatos - Pesqui 
sa Junto ao FUNDUSP - D.P.
Area Tota i s 

m^ m^

At = 43.410 
Período: 
01.68 a 10.69
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EDIFÍCIO da ANTIGA REITORIA DA USP/1961
Travessa J, n? 374
Projeto: Arq? J.M. Silva Neves

Arq? Mário Rosa Soares (adaptação)

J■ '4

•-W

. Destina-se a Administração geral da Universidade e a outras Univer
sidades, como parte do Departamento de Matemática FFCL., Biblioteca 
Central, Gráfica, Editora, T.V. Educativa, CORALUSP, CODAC e outros 
serviços ligados à Administração.
. Area = 13-564 m2, inaugurado em 1961.
. Características Físicas Gerais: forma em ”U" constitui-se num Bloco 
Central, vertical com 9 pavimentos, e outro baixo com 3 pavimentos, a 
1 em do sub-solo central destinado ãs máquinas e caixa de água. Dotado 
de Arquitetura pesada, embora harmoniosa em função da implantação dos 
pilares: externos dentro de um rítmo aceitável embora apresente timi - 
dez na adoção do interçolúneo.
. Estrutura de concreto armado convencional, revestido e isolado dos 
vedos. Estes são em alvenaria de tijolos comuns, maciços e furados.In 
ternamente as divisões são de tabiques de madeira, revestidos de fõr- 
mica, dando flexibilidade dos espaços necessários a dinâmica de adap- 
taçao constante do programa. Cobertura em teto plano, impermeabiliza
do a base asfáltica. Pavimentos caracterizados por pisos de alta re
sistência - oxicret, taco e cerâmica nos sanitários/copas, carpet nas 
areas mais nobres. Vãos amplos, dando características de liberdade de 
solução na sua adoção. É constituído por caixilharia de ferro em cha
pa dobrada. Quanto aos revestimentos, internamente massa grossa, fina 
e P.V.A., sanitários e copas em azulejos, sendo externamente em massa 
raspada da quartzolit. I nsta 1 açõesHidrãu1icas, E1étricas dentro dos pa
drões comuns, toda embutida, da época.
OBS: Este Edifício sofreu e vem sofrendo várias reformas face a mudaji 
ça de uso, tornando-se Qbsoleto para as funções propostas inicialmente 
devido a dinâmica da USP. P1ãsticamente este edifício apresenta racio 
nalizaçao na adoção de seus orgãos principa1 mente na área estrutura1 e 
dos vãos com características de uma arquitetura cuja origem data da dé 
cada de 30 - Arquitetura Oficial do Estado Novo.
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ANFITEATRO DA BIOLOGIA/BOTÃNI CA
Instituto Biociências - 1961
Rua do Matão, n? 217 
Projeto: Arq? Paulo C. Almeida

. Localiza-se na área do Instituto Biociências, próximo ao 
de Botânica e Reserva Ecológica.
. Destina-se a ministrar aulas teóricas e práticas de Botânica e Bio
logia especificamente para o Instituto de Biociências.
. Area = 2.219 m^, inaugurado em 1961.
. Caractersiticas Físicas Gerais: forma retangular, seme 1 hante a 
grande porta-aviões (foi apelidado na época de Minas Gerais em homena 
gem a belo-nave da Marinha Brasileira). F composto de 2 pavimentos, 
sendo otérreo todo aberto para "estar" dos alunos e professores, e o 
superior para salas de aula tipo anfiteatro. Estrutura em concreto a£ 
mado convencional, jã revelando arrojo, numa exaltação a Arquitetura 
Contemporânea Brasileira. Cobertura plana, impermeabilizada com asfa_l_ 
to, proteção térmica com seixo rolado e jardim suspenso. Vedos em al
venaria mac i ça de tijolos comuns, sendo seus pisos em pastilha, ceram_i_ 
ca assoalho de madeira. Revestimentos: em pastilhas internamente, sen
do externamente massa comum e P.V.A. Instalações H i drãu 1 ica/El étr i ca, ern 
butidas, dentro da normalidade usual 
Tanto o programa, como o partido arquitetónico e 
vo de concreto adotado, revela uma expressão plãtica dentro de 
linguagem contemporânea, onde a ousadia dos gigantes (pilares) de 
tentação dão liberdade plena ao espaço proposto.

k ‘ c
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CREPE - CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS 
EDUCACIONAIS (Atual Fac, Educação)/1961
Av. da Universidade, n? 308
Projeto: Arq? A. Rocha Mi randa

■■ ■sssà;as^^"gss5sss^-rs—rnl
Bp?i&

. Localiza-se na entrada da CUASO, setor leste, próximo da Creche, E. 
E, Física. Setor Esportivo e C.E. Cultura e Civismo do Est. S. Paulo.
• Destina-se à pesquisa, didática da Faculdade de Educaçao, prestando 
também vários serviços externos à comunidade.
. Area = 22.456 m^, inaugurado em 1961.
• Caracteristicas Físicas Gerais: conjunto arquitetônico fo rma d o 
dois blocos, sendo o primeiro, próximo da avenida de acesso principal 
a USP (Avenida da Universidade). Forma horizontal, desenvolvendo - se 
em 6 níveis. 0 outro, também com forma marcante pela horizontalidade 
e constituído por 2 níveis. 0 primeiro bloco abriga gabinetes de pro
fessores, áreas administrativas e residências para alunos de pós-gra- 
duaçao. Infelizmente por motivos de ordem técnica e política o mesmo 
foi demolido em 1981, num acontecimento inédito na CUASO. Seu terra - 
pleno nao apresentou problemas maiores, ele é plano e contínuo. Funda_ 
çao em estacas pré-mo 1 dadas, que por motivos de recalque diferencial 
foi reforçada no início de 70, sob supervisão do I.P.T./Fundusp. Tem 
estrutura em concreto armado comum, vedos em tijolos maciços de barro 
onde os panos divisórios internos marcam um rítmo harmonioso pela mo
dulação e disciplina adotada. Vãos generosos, onde a caixilharia com- 
poe as fachadas através de sistema racional de divisões e de funciona^ 
mento. Pisos em oxicret, taco de madeira nos dormitórios e salas adm_i_ 
nistrativas. Revestimentos internos massa grossa, fina e cerâmicas nos 
banheiros, P.V.A.; externamente em pastilhas. Instalações Hidráulicas, 
Elétricas e Mecânicas dentro dos padrões das décadas de 50 e início de 
60 (embutidas). 0 conjunto composto pelo Edifício principal e o com - 
plementar, retratam a Arquitetura Contemporânea Brasileira adotada no 
Rjo de Janeiro, onde sentimos a beleza numa liberdade ampla ,de Expre£ 
são, característica plástica dos Arquitetos que militaram na antiga Ca^ 
pitai Federal durante a década de 60.



128

C.C.U.

•': ’ - u-.

re-
em

EDIFÍCIO J. MONTEIRO CAMARGO/ANFI TEATRO
Cursos Básicos - EPUSP/1962
Travessa 2, n? 128 
Projeto: Esc? Téc.

Arq? Hélio Duarte
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. Localiza-se no setor Tecnológico, próximo ao I.P.T., Instituto Ele
trotécnica e Faculdade de Economia e Administração.
. Destina-se ás salas de aula do Curso Fundamental, e outras ativida
des como o C.C.E. (Centro de Computação Eletrónica da USP), Fundação 
Vanzolini e salas de professores.
. Area = 17-7^2 m2, inaugurado em 1962.
. Caractersiticas Físicas Gerais: compóe-se de 3 blocos, sendo 2 
tangulares e um circular. Sua área basicamente está distribuída 
tres pavimentos. Aqui cabe alusão especial ao Anfiteatro Circular fa
ce a tecnologia do concreto protendido (aparente) adotado, revelando 
arrojo na solução adotada. No mais, o concreto está dentro do normal 
num intercolúneo razoável para o espaço proposto. Cobertura em telha 
de fibro-cimento, protegidas por placas de concreto leve (pumex). 0
Anfiteatro tem teto plano, impermeabilizado com asfalto. Vedos em al
venaria de tijolo furado e maciço laminado. Vãos normais cujos caixi
lhos são de ferro-chapa dobrada pintadas a óleo. Pisos oxicret, past_i_ 
lha, taco e concreto em placas pré-moldadas. Os paramentos em massa 
grossa, fina e P.V.A. internamente, nas áreas úmidas azulejos e past_i_ 
lha. Externamente massa raspada e tijolo laminado aparente. Hidráuli
ca e Elétrica, aparente e visitãvel. Esta tipologia de Edifício na CJJ 
ASO, obedece a filosofia de projeto e obras ditadas pelo autor refer_i_ 
do; cuja característica se vinculava a economia racionalizada nas con£ 
truçóes, sem suntuosidade, embora os equipamentos devessem ser do me
lhor nível possível. PIãsticamente, com exceção do Anfiteatro, revela^ 
nos uma arquitetura simples, sem definição efetiva para a contempora_ 
neidade que a obra foi projetada e construída. 0 resultado dos 
ços conseguidos atende ao programa proposto onde as técnicas 
teriais aplicados ratificam o efeito plástico conseguido, 
lhantismo já vigente na época em São Paulo.
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CRUSP - CONJUNTO RESIDENCIAL DA USP/1963
Av. Prof. Mel lo Moraes, n? 1235
Projeto : Arqos Eduardo K. Mello^

S idney de Oliveira 
Joel Ramalho

. Localiza-se no setor central da CUASO, área da Administração, entre 
o setor esportivo, quarteirão da Tecnologia, Raia Olímpica de Remo 
Alameda das Ciências Humanas.
. Destina-se, ou destinava-se aos alojamentos dos alunos da USP e BoJ_ 
sistas do exterior. Hoje seu uso foi modificado para outras ativida - 
des de ordem didática da F.F,L.C.H., parte administrativa dos Órgãos 
Centrais da Reitoria, serviços de apoio e instalação provisória de Mjj 
seus.
. Area = 31.789 m^, inaugurado em 1963,
• Características gerais: os
reas estão distribuídas em 7 pavimentos,

maio (Blocos A/B/C/D/E/F). 
blocos tem a forma retangular cujas

, (inclusive térreo). F const_i_ 
tuído de apartamentos completos (dormitório, sala de estudo, Kichnete, 
banho), sala de estar na frente do hall de entrada - elevadores, 
redores longitudinais de acesso e área de serviço em cada andar, 
serva-se nestes Edifícios a implantação da ideia da 
Praticamente todos seus componentes foram executados em paralelo 
fabricas e posteriormente montados na obra. Estrutura em concreto apja 

toda independente das instalações e demais orgãos do edifício. 
Vedos internamente em tabiques de madeira (compensado de perobinha do 
campo) com lã de rocha; e, fibro-cimento (para ãreas dos banheiros e 
Ki tch), corredores em lambris maciço de perobinha do campo. Cobertura 
plana, impermeabi1izada com neoprene - hypalon, forros em concreto a- 
parente. Pisos - corredores em borracha plurigoma; sendo o restante 
em Epoxy numa adoção pioneira na USP. Vãos sob a forma de cortinas de 
vidro. Caixilhos de alumínio com vidro transparente, glamour em ambas 
as fachadas formando peitoril complementado pelas venezianas também 
de alumínio. Hidráulica e Elétrica totalmente aparente permitindo vi
sitas e manutenção. Este edifício marca uma fase na Arquitetura da CJJ 
ASO em consonância plena com a arquitetura contemporânea brasileira. 
Seu projeto foi elaborado em 1961, mas apenas em 1963 é que foram i- 
naugurados os 6 Blocos destinados inicialmente a abrigar os atletas 
dos jogos Panamericanos. (Con i
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Face ao porte do conjunto (12 blocos), foi proposto na época, pelo 
Arq? Eduardo K. Melo, a pré-moldagem de sua estrutura de concreto,nu 
ma açao pioneira de arroj’o e visão futura da construção civil muito 
bem colocada pelo Arq? em referência. No entanto, por questões opera
cionais, devido a urgência na conclusão dos 6 (seis) blocos, os quais 
haviam sido destinados a servir de alojamentos para os atletas dos IV? 
Jogos Panamericanos a serem realizados em São Paulo/maio 1963; assim 
a USP, através do F.C.C.U. viu-se na contingência de ceder a esse no
bre anceio, permitindo que esses 6 (seis) primeiros blocos fossem con_s 
truídos em estrutura moldada ”in loco”, mas condicionado que os de
mais seguissem os propósitos iniciais da pre-moldagem. 0 PI ano proposto 
foi realizado e concretizado sob os auspícios de seu uso tanto para os 
jogos como para as residências dos alunos numa primeira adoção. Com 
o passar do tempo, infelizmente, por problemas políticos internos à 
USP e no seu próprio Campus, o conjunto se descaracterizou, sendo que 
na atualidade apenas 2 (dois) b 1 ocos funeionam como residência; os de
mais para outras atividades f . Univprc•dade.

zLZ-j
fíSHHBi: tlHÍÍ RIIk —■ - -==--•-----------------
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EDIFÍCIO - DEPARTAMENTO MECÂNICA E NAVAL/1965
Av. Mello Moraes, n? 231
Projeto: Eng? Roberto C. Mange 

Arq? Luiz Camargo (adap.)

. Localiza-se no quarteirão da Tecnologia, junto ã Hidráulica, 
e Metalurgia e Raia Olímpica de Remo - CEPEUSP.
. Destina-se à didática, pesquisa e prestação de serviços ã comunida
de na área de Mecânica leve e pesada, e da Engenharia Naval.
. Area = 12.030 m^, inaugurado em 1965.
. Características Físicas Gerais: forma de um quadrilátero contendo 
em seu centro bloco longitudinal ligando as duas empenas frontais. E- 
difício com características horizontais, sendo que a maioria de sua á 
rea ê constituída de 2 pavimentos (térreo e superior). A ala lateral 
direita no térreo tem salas de aula, no pavimento superior, salas de 
professores e outros serviços. A lateral esquerda destina-se aos la
boratórios com pé direito duplo e mezzanino. Na central localiza-se a 
Biblioteca, anfiteatro, áreas administrativas, depósitos e complemen
tos de infraestrutura. Páteos internos todo ajardinado com áreas co
bertas de estar complementam o conjunto. Sua estrutura é de concreto 
aparente, cujo intercoluni o do Edifícío central é dotado de certo arro 
jo. Cobertura em teto plano, impermeabilizado com neoprene-hypalon sem 
tratamento térmico. Ressaltamos a cobertura dos laboratórios, onde pjs 
la primeira vez se adotou ca 1has1y1protendidas intercaladas como do- 
mus corrido de fiberglass. Vedos de concreto e alvenaria de blocos. 
Vaos em cortinas de vidro com caixilho de alumínio no Edifício Cen
tral; sendo que, nos demais as aberturas são tímidascom iluminação iji 
suficiente. Pavimentos de concreto desempenado, oxicret, paviflex e 
pequena parte em epoxy. Revestimentos em chapisco grosso, massa gros
sa e fina e P.V.A. Azulejo nas partes úmidas e fórmica nas divisórias 
internas. Hidráulica e Elétrica aparente dentro da filosofia implanta^ 
da a partir de 1960. Plasticamente, o edifício tem nas placas de con
creto pre-moldado, formando brise-soleil ao longo de toda sua fachada 
principal, um elemento marcante dando-lhe harmonia entre a forma e a 
função proposta.
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INSTITUTO DE QUÍMICA/1966

Blocos 1 a 12 e 23
Av. Prof. Lineu Prestes, n? 7^8
Projeto : Arqo_s Alberto Daniel

João Roberto Leme Simões

prestação de serviços a comunida- 
engenharia química. F composto de 

Central de Abastecimento, Anfj_ 
Edifício Semi-Industria 1. Nesta pagina 

estão divididos em 2 platôs.
(F. 
F.

dest i nadas 
ca e Enge -

. Localiza-se na encosta do espigão da CUASO, entre os limites do Ins 
tituto Butanta, Alameda das Ciências Humanas, Reserva Florestal (Eco
lógica) .
. Destina-se a didática, pesquisa e 
de, na area química, bioquímica e ■ 
22 blocos, mais Biotério A1moxarifado. 
teatros, Centro de Vivência e 
apenas iremos tratar dos 22 blocos; estes 
No primeiro (12 blocos) estão as Químicas Básicas de toda a USP. 
F.L.C.H., Faculdade de Farmácia B., Odontologia, Medicina, Epusp, 
M. Veterinária). No segundo estão as Químicas Aplicadas, 
a formaçao profissional - Faculdade de Farmácia e Bioquími 
nharia Química da Poli (10 blocos).
. Area = bb.352 m^, inaugurado em 1966.
• Características Físicas Gerais: Todo o conjunto foi projetado econs^ 
_truído observando a coordenação modular, numa aplicação empírica do 
Modulor de Le Corbusier - Módujo 0,86 mj s u a área está d i s t ri bu_ í d a em 2 
pavimentos; sendo o térreo normalmente destinado aos laboratórios di
dáticos (maior fluxo de estudantes); no superior localizam-se os labc> 
ratorios de pesquisa e parte administrativa. F composto de Blocos go_r 
dos e Blocos magros. Um intercoluneo de 7-7^ m nas duas direções. En
tre blocos temos os jardins e passarelas que complementam o~cdnjuhtõ,’ 
juntamente com a passarela externa e o grupo de Anfiteatros. Cada blo^ 
co, tem a forma retangular, onde o corredor interno divide a área em 
2 setores, um destinado aos grandes laboratórios, outro aos serviços 
de apoio. Esse corredor ê rebaixado consitituindo-se num dueto de ins 
talaçoes, totalmente visitável.
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Cont i nuação
INSTITUTO DE QUÍMICA/1966

. Estrutura em concreto aparente sendo que os pilares, vigas e 
es tao na modu 1 ação ac ima menc i onada_ (7.7^) , Jnúl_tj_pJ-O__d.e_0.86 m 
estrutura foi tratada com silicone para melhor resistir ao tempo. Seu 
terrapleno merece consideração, põTsr^seus patamares foram totalmente 
construídos com terra oriunda do desmonte do morro limite do Butantã 
numa verdadeira odisseia de terraplenos. Cobertura em teto plano im - 
permeabi1izado com neoprene-hypa1on sem tratamento térmico, por ser a 
1 aje em caixão perdido. Vedos externos em tijolo maciço e laminado a- 
parente. Internamente diVisórias de madeira revestida de fórmica pre
fabricada (registre-se o nascer do painel) em São Paulo. Vãos adota - 
dos numa faixa contínua e harmónica com o rítmo imposto pelos pila - 
res. Pavimentos - passarelas em concreto rús t i co desempejia^o^e as aé
reas internas totalmente de epoxy. (lê vez adotado)em larga escala -a 
CUASO montou em seu Campus uma central de fabricaçao desse piso, e 
mao de obra direta e própria, sendo que o material foi importado da 
Shell da Inglaterra com assessoria de técnicos especializados. Ado
tou-se esse piso após uma pesquisa de desempenho técnico-económico de 
aproximadamente 30 pisos existentes na praça de São Paulo. Paramen-
tos - externamente nas empenas chapisco grosso, nos peitoris laterais 
tijolo laminado aparente com silicone. Internamente massa grossa, fi
na, P.V.A e verniz incolor para tornar a superfície mais resistente, 
nao se adotou azulejo e outros materiais assépticos por in
fluencia de recursos financeiros na época. Quanto as instalações Hi
dráulicas, Elétricas e Mecânicas, são todas aparentes visitáveis para 
permitir uma manutenção compatível e necessáriaAqui cabe registro, 
o fato deste Edifício ter sido projetado e construído visando a inte
gração universitária já preconisada anteriormente, com prenúncios in
ternos em 1960 e finalmente concretizada com a Reforma Universitária 
em 1969. 0 Conjunto das Químicas, composto de blocos isolados e com
planta livre, possibilitou sua construção por partes, dentro de uma
coordenação modular disciplinadora na criação e ocupação dos espaços. 
Assim é que o mesmo foi instalado em três_e_tapas., numa adaptação cons 
tante de seus usuários a nível da pesquisa e da didática, complemenj 
tada pela administração. Todas estas condicionantes refletiram no re
sultado plástico do conjunto obtido pelo conjunto de Edifícios rigortD 
samente ordenados pela modulação de suas estruturas e demais competen 
tes do Edifício.
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areas 
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C U A S 0 
Obra - 8b 
Qd. H - 1 3

EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE HISTÕRIA
E GEOGRAFIA - F.F.L.C.H./1966

Av. Prof. Lineu Prestes, n? 338 
Projeto : Arq? Eduardo Corona

adotado 
proj etos 

(Arqui teto 
o grande Ha 11 

coberta,!iga toda 
Sua caracterís ti ca pH ncj pa 1 , é

. Localiza-se no início do setor de Ciências Humanas, entre as 
do Conjunto das Químicas, F.F.L.C.H, (Departamento de Ciências 
ais, Letras)e com a área da futura Faculdade de Direito.
. Destina-se a didática e pesquisa dos conhecimentos ligados a Histó
ria e Geografia dentro do universo da F.F.L.C.H.
. Area = 18.248 m^, inaugurado no ano de 1966.
. Características Físicas Gerais: este Edifício tem partido arquiteto 
nico, retangular, monob1 oco,_obedeçe a filosofia de projeto 
no início da década de 60. E semelhante à FAUUSP, e antigos 
do Departamento de Letras (Arquiteto Milan), Geociências 
Pedro Paulo Saraiva) e Sociologia (Paulo M. Rocha) onde 
Central forma uma ampla área semelhante a uma praça 
a alameda das Ciências Humanas. Sua característica princ i paI, e com
plementada pelo arrojo do seu iritêrcolúheò, propriedade no uso dò corn 
ereto, obtendo-se um resultado plástico de marcante beleza, tanto ex"- 
terna como interna. Na sua composição além do grande Hall central, e- 
xistem duas áreas laterais com 3 pavimentos cada, onde 1 oca 1izamrse 
as salas de aula, 1aboratórios, salas de professores e demais servi
ços complementares. No térreo estão instalados a Biblioteca, lanchone^ 
te, grémio, Museu de Arte e Arqueologia e a grande praça "do encon
tro". Desta, através de um sistema de rampas se processa o acesso ãs 
áreas superiores acima referidas. Quanto as características técnicas, 
iniciamos com o terrapleno, onde a escavação do terreno deu ensejo a 
possibilidade de enterrar grande parte da área do Edifício dando - lhe 
o sentido e a proporção da horizona 1idade.
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Con t inuação
EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE HISTÕRIA.
E GEOGRAFIA - F,r.L.C.H./1966

a 
rato) pela imper- 

adoção das grandes cort_i_ 
Nas demais áreas, mas 

vigas internamente contra, 
alterações feitas no uso 
previstas da obra. Ins- 
padrões normais da CUASO.

. Estrutura convencional em concreto aparente,  seu interco1úneo bas
tante generoso (em torno de 25 m): sendo que as empenas são sustenta
das por 2 pilares, dos quais recebem viga de 55 m (vão).Cobertura em_ 
teto plano, impermeabi1izada com neoprene-hypa1on e posterior trata - 
mento térmico em placas de concreto leve. Onde a área central do teto 
e intercalada com domus de fiber-glass para í1 uminação zenital, dando 
“lhe a sensaçao de liberdade, ao espaço no grande ha 11. Vedos, os pou
cos existentes em alvenaria de tijolo maciço, sendo que ãTempenas._s.ãQ-- 
de concreto convencional, dando-lhe o porte e a personalidade exigida 
pelo Arquiteto autor do projeto. Internamente os vedos são também de 
alvenaria comum. Pavimentos - no térreo, a praça maior é tratada em
placas de concreto liso rejuntado com seixo rolado. Nos demais pavi - 
mentos temos hidráulico, plurigoma (rampa) e epoxy nas demais salas. 
Vaos em panos de vidro com caixilhos de chapa ferro dobrada, (estas 
pela falta de proteção - '•beiral11, atualmente se encontram oxidadas). 
Internamente adotou-se portas normais de madeira, revestidas com fõr- 
mica. Quanto aos paramentos, registre-se a necessidade de tratamento 
executado nas duas empenas com pintura de neoprene-hypa1on devido 
sua movimentação e os vazios nos concreto (ninho de 
feição do mesmo. Problema a ser ponderado na 
nas de concreto projetadas para serem aparentes, 
sa grossa, fina e P.V.A., até nos pilares e 
riando a sua postura inicial, assim como nas 
dos espaços, deturpando as funções iniciais 
talações Hidráulicas e Elétricas dentro dos
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1966. 1â etapa - b 1 oco

das atividades ligadas a po
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C U A S 0
Obra - 23
Qd. 1-18

um monoblo 
vent i1 ação 

e 
rampas

fez '

ACADEMIA DE POLfCIA/1966
Praça I: Prof. Rubião Meira, n? 219
Projeto: ArqQS Ariosto Mi la, Décio Tozzi,

João Caccio 1 aeMãrio G.Zocchio 

. Localiza-se externamente nos limites da CUASO, em frente ao Posto 
de informações, ao lado do Instituto Butantã e futuro Centro Estadual 
de Cultura e Civismo ESP.
• Destina-se ã pesquisa e didática na área (' 
polícia civil e militar de São Paulo. Forma especia 1iistas ligados 
carceragem, investigadores e outros.
. Area = 15-000 m^, concluído e inaugurado em 
principal.
• Caractersiticas Físicas Gerais: 0 edifício em questão é 
co de forma quadrada com vazios centrais para iluminação e 
interna das áreas nele contidos. É desenvolvido em 4 níveis (térreo 
mais 3 pavimentos); sendo seu acesso - circulação através de 
com declividade compatíveis ã escala humana. Estrutura em concreto ar 
mado aparente - protendido, onde sua solução revela arrojo, conheci - 
mento e propriedade na adoção de soluções novas, marcando a capacida
de do arquiteto brasileiro, apoiado pela Engenharia estrutural. Cobe_r 
tura em teto plano, impermeabilizada com neoprene-hypalon sem tratamejn 
to térmico. Vedos externos em cortina de concreto aparente, com espes^ 
suras delgadas revelando leveza e porte dimensional no espaço contido. 
Internamente temos vedos de alvenaria de tijolos maciços e painéis d_i_ 
visórios leves (de madeira). Pavimentos de concreto rústico desempena^ 
do nas áreas externas: epoxy internamente com paviflex. Vãos - caixi
lharia também em forma de grandes cortinas em chapa dobrada de ferro, 
portas em madeira convencional. Paramentos - massa grossa, fina e P. 
V.A. nas alvenarias de tijolos; neoprene nas cortinas externas devido 
aos problemas de infiltração de água face a movimentação da estrutu
ra. No restante do concreto aparente foi adotado si 1 ícone. Banheiros/ 
copas/cozinha azulejo nas paredes e pisos cerâmicos. Hidráulica e Elé^ 
trica aparentes e visitáveis dentro dos padrões adotados na CUASO no 
início dos anos 60. Esta obra, juntamente com os Edifícios FAU-USP, 
História, Geografia marcam sobremaneira a Arquitetura Contemporânea 
Brasileira da época no que tange â Edifícios na área da Educação.
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DE MEDICINA VETERINÁRIA

416, 519 e 485
Roberto Leme Simões,

11 pavilhões, inaugurados e concluídos em

r
o

.CXJ

5 
11/10

pavilhões isolados com forma retangular me- 
(te- 

ventilação interna. Fo-

C U A S 0
Obras - 9a/b/c 
Qd. L 
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pesquisa, didática e prestação de serviços 
na área

ibs
«l 
towsí L

í A

WW\«sèí V** ; 4M

60 m.
com

a comunid^ 
médica voltada aos pequenos e grandes ani-

9 sendo

PAVILHÕES DA FACULDADE
1963/1969

Travessa 25, e 4 n°_s
Projeto - Fundusp

Arq°_s João
Luciano Bernini

|l
i

. Destina-se a 
de externa a USP, 
ma i s.
. Area = 10.350 
68/69.
• Características Gerais:
dindo 15 x 60 m. Estrutura metálica; cobertura em f i bro-c imento 
lha ondulada) com lanternin para iluminação e 
ram adotados forros de Eucatex suspensos em estrutura de madeira. Ve- 
dos em alvenaria de tijolos comuns, internamente divisórias tipo tabj_ 
que de madeira pintados com P.V.A. Pavimentos - cimentado liso queima^ 
do a colher, externamente concreto rústico e plaquetas do mesmo mate
rial. Vãos - em caixilharia comum de ferro "T" e "L"; portas em com
pensado de cedro pintadas a óleo. Paramentos ~ nas empenas adotou-se 
telhas plásticas coloridas da Elvic, chapisco fino, pintados com P. 
V.A., idem internamente nas divisórias. Banheiros e copas em azulejos. 
Hidráulica e elétrica padrão CUASO, com adoção de canaletas para pas
sagem da tubulação pesada e escoamento das águas servidas. Este con
junto é complementado com áreas arborizadas e piquetes para contenção 
dos animais de grande porte, acrescidos ao pavilhão do Hospital Vete
rinário (prov i só r i o) . Esta tipologia de obra foi adotada na CUASO, v_i_ 
sando atender provisoriamente as unidades carentes de área; assim co
mo aquelas que estavam se transferindo para o Campus, e ainda não ti
nham suas instalações definitivas concluídas.
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FAU - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO/1969
Rua do Lago, n? 876 
Projeto: ArqQ_s João B. Villanova Artigas,

Carlos CascaldiV

1

C U A S 0
Obra - 4
Qd. G - 1 0

. Localiza-se no setor das Ciências Humanas, entre o Instituto Materna 
t i ca e Estatística, futuro (Instituto Sociologia) Faculdade de Econo-” 
mia e Administração e Instituto de Física. Está em ponto estratégico 
entre as Ciências Exatas e Humanas.
. Destina-se a didática, pesquisa e prestação de serviços à comunida
de na ãrea da Arquitetura e Urbanismo; e, dentro desta, no que tange 
a tudo aquilo produzido nos três Departamentos que compõe, ou seja: 
Projeto, História e Tecnologia, acrescido da ãrea do planejamento e 
outras complementares.
. Area = 18.600 , inaugurada em 1969.
• Caracter íst icas Fís i cas' Gera'i s : partido adotado semel han teao da H i s. 
tor i a-Geog raf i a e demais projetos., rea 1 izados no início de 1960; tendo 
como ca racte r ís t i ca a ser destacada, a forma retangular, com vedação 
em g randes cor t i nas de concreto aparentee o grande Tlãll interno, for
mando a praça do encontro e das exposições. Quanto ao seu terrapleno 
o mesmo se revela dentro da normal idade dos demais edifícios do quar
teirão das Ciências Humanas, diferindo apenas na ãrea do subsolo que 
se encontra enterrado. Mas, no todo a edificação, forma com ele um 
"ser" que jã nasceu na sua intenção de espaço construído. Quanto a es^ 
trutura, merece destaque especial pelo seu arrojo, propriedade e co
nhecimento do seu autor na adoção da mesma. Basicamente é formada por 
uma série de pilares com i n ter co 1 úneo em ambas direções de 20 m apro- 
ximadamente com balanços nos quatro cantos. Os pilares foram trabalha^ 
dos, projetados com forma racional, diferenciados dos padrões comuns, 
dando-lhe valor e características próprias.
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FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Externamente a estrutura é em concreto aparente com t a b oa corrida de 
pinho ao natural colocados horizontal mente. I nJe-^tiaiB.en_te__ap Ed i f íci o, 
o concreto é aparente executado com formas de madeirit plastificado, 
dando-nos superfície acetinada com acabamento compatível. Outro pontó 
a ser destacado é a estrutura da cobertura, com vigas de 2,00 m de al 
tura invertidas colocadas no sentido transversal do edifício. Esta e 
complementada por vigas em "V" formando grelha nos dois sentidos; se_n 
do que a área central das mesmas foi utilizada para i1 uminaçao,zeni - 
tal, através de domus de fiber-glass. Toda esta cobertura,estã imper
meabilizada com neoprene-hypa1on sem tratamento térmico. Vedos, como 
anteriormente jã abordamos, as quatro fachadas são de concreto aparen 
te, a partir do pavimento térreo até o piso dos ateliers. Os caixj 
lhos sao em cortina de vidro em fer r i -meta 1 . Rou.c.a.-.aJ.vena-r-i a—de—t_Ljo- 
los maciços são sentidos; ao passo que internamente as vedações são 
na sua maioria em painéis de madeira (compensado de pinho ou aglomera^ 
do). Pavimentos distribuídos basicamente em quatro níveis - sub-solo, 
terreo e mais dois pavimentos. Todos os pisos são em epoxy aplicado a 
rolo na cor ocre. Rampas em borracha pluri-goma anti-derrapante. No 
ma is, temos mosaico português (praça centra1/entrada) e concreto rús
tico nas areas de estacionamento (carga/descarga). Vãos integrados 
com os vedos - dando-nos a transparência desejada, onde o verde exter_ 
no faz parte integrante com o todo. Esta obra revela uma manifestaçao 
plastica, expressada basicamente pelos espaços criados de uma genero
sidade impar, chegando a desempenhar papel de relevo na Arquitetura 
Brasileira Contemporânea.



140

4.3. Período 1970/1979

Obras Concluídas

4.3. Período 1970/1979

ObservaçõesAno 0b ra
1970

19.566

31.042

1972
8.750

243

1.560

690

-o

1971 .Setor Esportivo - Campos de Fu
tebol

.Quadra de Tênis - Tartan

Rei tor
Prof. Miguel Reale

Re i tor
Prof. Miguel Reale

11.742
7.824

6.130
14.940

500
1.764

66

800
6.842

4.100
7.725

At = 24.441 ’Campos abertos-
S. Esportivo.

. Sub es taçaode 88 KvA 

.Acelerador Elet. Pelletron 

.Laboratório Hidráulica (acaba
da) 2$ etapa
.Faculdade de E . eAdministração 
.Posto de Informações
z.Ves t i ár ios/Setor Esportivo 
•Portaria - Setor Esportivo

Cronologia dos Fatos - Pesqu_i_ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Area Tota i s
m2

7 Instituto Oceanográfico (1? e- 
tapa)
.Escola de Comunicações e Artes

*14.700 m2-cam 
pos abertos

* 9-741 nAcam 

pos abertos

.Laboratório Mecânica/EPUSP/1- 
z etapa

.Raia Olímpica (Juiz de Chegada, 
zJuiz de Partida, Ga ragem de ba_r 

cos)
.Inst. Oceanográfico (2â etapa)

.Setor Esportivo (administração 
e cabine transformadora)

.Anfiteatro/Laboratório Didãti- 
co/FÍs i ca

.Laboratório Aux-Acelerador Li
near ,( I nst i tuto Física)

.Setor Esportivo/Revestimento ,

CUAS0 - Cidade Universitária "A.S.0."
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4.3. Período 1970/1979 (conti

ObservaçõesAno Obra
4.000

7.378

3.000

190

24.638

1975
*15 etapa6.400

*15 etapa4.700
de

60

.Faculdade de Medicina - Velório

11.160

1976
9.351

a rqu_i_
6.052

a

4.350.CEPEUSP/Quadras Cobertas

1 .300

*0

.Instituto FÍs i ca - Edi f feio Priji 
cipal 1? Pavimento.

. EPUSP/Engenhar i a Civil HallTec 
•Instituto de Medicina Tropical
B iotêr io

*acabamentos 
concluídos

*acabamento 
etapa

nuaçáo)

12

.CEPEUSP/Estádio Po 1iesportivo 
(Velõdromo)

*estrutura ’ dos 
módulos M9- 
M21

Rei tor i a
Prof. Orlando Marques de Paiva

Re i tor
Prof. Orlando Marques de Paiva

*estrutura/aca- 
bamentos fi - 
na i s

*1 .OOOm2 
berta
*700m2 ExtXUAS.O.

1974 ^Biomédicas ll/Setor Didático 
.Instituto de Matemática e Es ta_ 
tística - Bloco "A”
.CEPEUSP - Piscina Olímpica

.CEPEUSP/Estaçáo Tratamento 
Agua na Raia Olímpica
.CEPEUSP/Tanque de Saltos

.CEPEUSP/Estádio Olímpico 
bancadas

*2.580m^ Area a 
berta

Area a

C* ASO - Cidade Universitária "A.S.O.11

.Instituto Geociências (15 eta
pa)
.Faculdade de Filosofia, Letras 
Ciências Humanas (Depat? C. 
Soc. 12 etapa - Edifícios Modjj 
lares

Cronologia dos Fatos - Pesqu_i_ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Area Tota i s2 2mr m4
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Obras ConcluídasCUASO

4.3. Período 1970/1979 (conti

ObservaçõesAno 0b raa

4.764

3.200

29.017

1977 arqu_i_
-5.690

1 .800

4.857

990

6.375

3.600

I
300

Pesqu i sa
5.808

1.200

*0

&

.Instituto de Química - Centro 
de V i vênc i a

Let ras
Le-

Edi f ícios Mo

*acabmento da 1 - 
etapa

*acabamentO‘ coji 
c1u í do

*acabamentos 
concluídos

*acabamentos 
concluídos

*2- etapa/aca 
bamentos con 
c1u í dos

S 

■ =

*continuação da 
es tru tura-mõdi[ 
los M22 a M25/ 
Ml a M8 Mc, MD, 
ME, MF, MG;e MH.

nuação)

.CEPEUSP/Estadio Olímpico 
bancada

.Faculdade de Filosofia, 
e Ciências Humanas(Dept? 
tras) - 2? etapa 
d u 1 a r e s

Rei tori a
Prof. Orlando Marques de Paiva

\ . CEPEUSP/P i sei nas Múltiplas, Cja 
sa de Maquina e Vestiário

l CEPEUSP/Pisei nas Mú11ip1 as(1 ã- 
mina d’água)

.Anfiteatro do Dept? de Eji 
genharia Mecanica da Escola Po^ 
litécnicà (3? etapa)

^Unidade de Ensino e 
do Hospital Universitário

*1.620m^ Area ai 

berta

Cidade Universitãr i a "A.S.O."

1976 .Semi Industria 1/sub-solo, tér
reo e mezanino - Conj . Qu ímicas

Cronologia dos Fatos - Pesqu_i_ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.

Area Tota i s
? 2m^ m4

.Instituto Física Edifício Pri£ 
c Í pa 1 (pavimento térreo) 2_ e- 
tapa

-<Faculdade de Medicina Veterinã  ̂
ria (1? etapa) - Modulares

.Garagem da Faculdade de Med i c_i_ 
na Veteri nãr i a

.Escola de Comunicações e Artes 
(1É etapa) - Salas de aula
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Obras ConcluídasCUASO

\(cont i

Ano ObservaçõesOb ra
1978 P r i nc i pa1ca

1 .282
2.372 *Reforma

(sa
112

350

11.086
1979

*Salas de aula1.215

Radio USP - Pico Jaguaré.F.M.

*Lanchonete210

400 *Reforma

7.690

2

o

1 .100
4.765

Re itor ia
Prof. Waldyr M.Oliva

*Estrutura em aji 
damento - Acab. 
parcial.

4.3. Período 1970/1^7^) nuação)

.Instituto de F í s i 
(2? pavimento)

.Lanchonetes CUASO (várias)

.Escola de Educaçao Física 
las de aparelhos)

.Instituto Oceanogrãfi co (anfi- 
tea t ro)

./Instituto de Matemática e Esta
tística BlocoB (1? etapa)
.Escola de Educação Física de Es^ 
portes
.CRUSP - Bloco (Administração)

•Instituto de Matemática e Esta
tística - BI oco B

.Instituto Biociéncias (lanchone^ 
te, setor biologia)

•F.F.L.C.H. - (Conjunto Didáti
co)

Dêcada/70
Area Dotal = 265-516 m

______ ____________ ________ ...

Cidade Universitária "A.S.O.”

*Bloco C

*Reforma p/ins
talar Pré/His- 
tória/IBE/MAE.

*150m2 ext.USP/ 
SP

Cronologia dos Fatos - Pesquj_ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Area Tota i s

m2 m2

Rei tor
Prof. Waldyr M. Oliva
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C U A S 0
Obra - 20
Qd. G - 9

I. Física, FAUUSP e I.E.A.
etapa (1970), ligado ã pesquisa, prestação de 

e pequena parte a didática na área de Oceanogra. 
Biológica. Assim como estudos específicos a nossa vasta

INSTITUTO OCEANOGRAFICO/1971/1972

Praça do Oceanogrãfico, n? 191 
Projeto: Arq? Dirceu Lauretti

Instituto Oceanogrãfico (2? etapa) 
. Localiza-se entre o Viveiro de plantas, 
. Destino idêntico à 
serviços à comunidade 
fia, Física e 
costa marítima.
. Area = 7.725 m^, inaugurado em 1972
. Características Físicas Gerais: complementou a 23 etapa^ mantendo a 
forma horizontal e integração dos 2 51ocos, semefhante a um navio nas 
formas e manutenção. Fundação, estrutura idêntica a 1- etapa, onde o 
concreto aparente dentro de um dimensionamento normal é sua caracte - 
rística básica. Cobertura em laje, caixao perdido (concreto aparente), 
teto plano impermeabilizado com neoprene-hypa 1 on sem tratamento térm_£ 
ço. Vedos também em concreto, alvenaria de tijolos maciços, diviso - 
rias móveis (Sudeste). Vãos - caixilhos de alumínio em _cortinas.de yj__ 
dro são res pec t i vamen t e as soluções adotadas e construídas dando am
plitude ao edifício. Revestimentos, massa grossa e fina com P.V.A. e 
fórmica. No piso,epoxy, cerâmica e nas rampas de acesso em plurigoma 
(bor racha). H i d rãu 1 i ca e elétrica dentro dos padrões normais usuais na 
CUASO, aparentes, visitáveis para facilidade de manutenção. P1 a s t i ça - 
mente a obra retrata o programa proposto, dentro dos ma ter iai s e tec- 
nicas adotadas na sua construção. Externamente a praça fronteirjça __.e 
o paisagismo proposto integram o conjunto com a reserva ecológica da 
CUASO.

_cortinas.de
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PELLETRON - ACELERADOR ELETROSTATICO/1971 
INSTITUTO DA FÍSICA

Travessa R, n? 279
Projeto: Arq? Américo Ama to

C U A S 0 
Obra - 15C 
Qd. G - 7

■; - •.* •

I . Oceanogrãfi co. Localiza-se no setor da Física, 
e Edifício Basílio Jafet.
. Destina-se a didática e pesquisa pura da física nuclear. (Acelera 
dor de partículas 
. Area = 6.8^2
• Ca racter í s t i cas

Edifício

).
, inaugurado em 1971-

___ F í s i cas Gerais: dado as funções específicas do tra
balho, o Edifício se desenvolve em 2 blocos intimamente interligados. 
Uma parte é vertical, formadapela torre elevada e outra em sub-solo 
para abrigar o Acelerador. A área horizontal complementar destina -se 
aos laboratórios de apoio, oficinas e serviços complementares comanda^ 
dos através de computadores. Fundação especial em tubulão ■ (céu a- 
berto), terrapleno irregular desenvolvido sobre encosta do morro da 
Física. Estrutura em concreto aparente com dimensões que chegam até 
2.00 m de espessrua objetivando a contenção das radiações. Cobertura 
em laje plana tipo caixão perdido, impermeabilizada em neoprene.hypa- 
lon e tratada termicamente com placa de concreto leve. Vedos externos 
em concreto aparente; internamente divisórias leves de madeira .(tipo 
Sudeste). Ênfase especial para as paredes que contém o acelerador ev_i_ 
tando transmissão de ruídos. Vãos no bloco horizontal, com caixilhos 
de alumínio e vidro simples. Pisos de alta resistência tipo oxicret, 
restante vinilico (vulcopiso). Revestimentos - concreto pintado com 
silicone, painéis de fórmica, restante P.V.A. Hidráulica e elétrica 
aparentes e visitáveis. Neste edifício, valor especial é dado ãs ins
talações elétricas ao grande consumo de energia. Plasticamente o Edi
fício, pela sua forma e porte, domina o espaço da Física, dando-lhe o 
caráter devido de respeito e força á ãrea da pesquisa específica.
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FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇAO/1971
Av. Prof. Luciano Gualberto, n? 908 
Projeto: ArqÇLs Manuel F. Capillê 

Luiz de Camargo

o siste- 
ca i x i 1 har_i_ 
resu1tado 

de 
volumes, 

pré-moldadas.

C U A S 0
Obra - 6
Qd . F - 1 0

. Loca 1i za-se no
USP e Instituto de Matemática 
. Area = 1A.9A0 m2.
. Ca racter ís t i cas Gerais: Edifício composto de 3 pavimentos (térreo e 
mais 2 pavimentos), se desenvolve em 2 alas interligadas pela parte 
central, estando prevista área de futura expansão. Tem a área hori - 
zontal como predominância básica. Terreno plano, com fundaçao em esta^ 
cas Franki. Estrutura toda pré-moldada aparente da CINASA. Aqui cabe 
registro com relação a esta adoção no que tange ao problema das jun - 
tas e movimentação da estrutura, cujos resultados nao foram satisfatc) 
rios, pois em várias ocasiões (mais ou menos 3 a vezes) o Edifício 
necessitou de reforço nas misulas ou capitel (apoio das vigas). Suas 
juntas de neoprene também não suportaram o trabalho a que foram subme 
tidas. Lajes em vigas "T" protendidas. Cobertura em viga '‘W" trapezo_i_ 
dal pre-moldadas e protendidas. Impermeabilização com neoprene sem tra 
tamento térmico. Sua forma retangular, com predominância longitudinal 
define o partido arquitetónico, onde as vigas de travamento, 
ma de pilares num intercoluneo de 7 m aproximadamente, e a 
a contínua, dao rítmo ao conjunto, No entanto, para que o 
plástico se efetivasse na sua plenitude de beleza, há necessidade 
maior movimentação nos panos de fachada, com diversidade de 
nem sempre possível com o uso limitado das peças

setor das Areas Exatas próximo ao Banespa, ECA, FAU- 
e Estatística,
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RAIA OLÍMPICA DE REMO/1972 E GARAGEM DE BARCOS 
CEPEUSP

£I

C U A S 0
Obra E-l
Qd. D - 14Av. P rof . Me 1 1 o Moraes , n? 1

Projeto: Arq? ícaro de Castro Melo

. Localiza-se no setor esportivo, CEPEUSP, ao longo do rio 
e Avenida Marginal.
. Destina-se à prática do remo em nível da formação dos jovens em Edi£ 
cação Física e Desportos. Acresce-se a isto, seu uso para competições 
locais, estaduais, inter-estaduais e internacionais. Destina-se tam - 
bem a prestação de serviços a comunidade na presença dos principais 
clubes de Sao Paulo, usando-a para treinamento de seus atletas, filia^ 
dos ou nao a Federação Paulista de Remo que mantêm convénio comaUSP. 
. Area = (da lamina d'ãgua) = 259-000 m2; inaugurada em 1972; compri - 
mento = 2.160 m; largura = 120 m, dimensões olímpicas: Garagem de Ba_r 
cos = *+.100 m2.
• Características Físicas Gerais: Implantada no antigo porto de areia 
da CUASO. Este forneceu areia as nossas obras desde 1950 atê 1971/72; 
sendo que os recursos auferidos em 1951 com a venda de areia serviram 
para pagar os funcionários e servidores que trabalhavam nas obras des^ 
te Campus. A água da mesma tem sua origem do lençol freatico de toda 
área alta da Cidade Universitária; tendo portanto características de 
boa qualidade, servindo inclusive para irrigação das áreas verdes do 
CEPEUSP. Tem 8 raias para competição com marcaçao a cada 150 m, para 
controle, alem do juiz de partida e chegada. Local para es tacionamento 
de barcos, premiação dos competidores, pontão de acesso aos barcos 
complementam a área de competições e treinamento. Destacamos ainda, ao 
longo da raia, a garagem de barcos executada com elementos prê-molda
dos da Cinasa para a estrutura e cobertura. Vedos em tijolos de blo
cos; pisos em cimentado semi-rustico. A garagem tèm como programa; a- 
rea destinada a guarda dos barcos, outra para reforma e manutenção 
(oficinas) e na parte central tanque para treinamento "in loco" dos 
remadores. 0 conjunto raia, Edifícios e bosque de pinus e a pista la
teral paralela a 1 am i na d 1 Agua,de controle ao desenvolvimento das com
petições formam o complexo, dando-lhe uma beleza rara.
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PISTA DE ATLETISMO - TREINAMENTO/1 972
CEPEUSP

X. • -"tó l

C U A S O
Obra - 6
Qd. G - 1 6Praça 2, Prof. Rubião Meira, n? 61 

Projeto: Arq? ícaro de Castro Mello

. Localiza-se na área central do CEPEUSP, entre os estádios Olímpico 
e Pol i esport i vo (Vel õdromo), Avenida da Raia Olímpica de Remo e Vest_i_ 
ário do Setor.
• Destina-se á prática do atletismo nas várias modalidades do despor
to olímpico ; visando também formação dos jovens na Educação Física e 
preparo dos mesmos para competições, inclusive na "competição da vi
da" através de um físico que responda a altura à capacidade de seu in- 
te1cto.
. Area = *4.516 m^, inaugurada em 1972.
• Característ i cas Físicas Gerais: pista plana com 6 raias de l,25mca 
da em forma oval. Executada, a sua sub-base com uma camada de *40 cm a^ 
proximadamente, de macadame hidráulico (pedra 0*4 a 01, até pedrisco), 
apôs resina asfãltica e a camada final de borracha sintética fundida 
(massa líquida). No revestimento final como acabamento temos uma cama_ 
da de 2 mm de espessura de tartan colorido, com salpico generalizado 
de pequenos flocos também de borracha. As raias são pintadas com tin
ta a base de borracha clorada. Ressalta-se aqui o tempo de vida útil 
deste material que se revelou aquém da garantia em virtude da difereni 
ça de clima, técnica de aplicação, uso indevido e manutenção, compa - 
rando-o com aqueles executados no país de origem (USA), 
somente drenos laterais com 
mente, na 
çoes e equipamentos complementares 
martelo, disco, dardo e outras.

uso 
país de origem (USA). Hidráulica - 

manilha de barro furado e pedra. Interna^ 
área central da pista, temos o campo gramado, com as marca-

para o treinamento do arremesso do
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. Area = 1*4.000
• Ca racter ís t i

C U A S O 
Obra - 13a 
Qd. K - 8

n? 152*4 
Carlos Antony

BIOMÉDICAS I - I.C.B/1973

Av. Prof. Lineu Prestes, 
Projeto: Arq2.s Luiz . _

João Roberto Leme Simões

. Localiza-se no Setor do Instituto de Ciências Biomédicas, ao lado 
da Biomédicas II, I.E.A. e Setor de Ciências Médicas.
. Destina-se à pesquisa didática das disciplinas básicas da medicina, 
ligados à fisiologia, farmacologia e histologia.

m , inaugurada em 1973.
cas Físicas Gerais: Edifício composto de 5 pavimentos, 

sendo o sub-solo destinado a casa de maquinas, térreo - biotêrio epo_r 
taria de serviços, 1? pavimento - lanchonete e toda parte de aulas^te^ 
õricas, 2? pavimento - ao nível da praça do I.C.B. hall nobre, Adão, 
salas de professores e laboratorios, l?/2?, laboratórios de pesquisas 
e salas de professores. Terrapleno em corte para acomodar o edifício, 
facilitando a circulação vertical, visando menor esforço físico. Es
trutura de concreto aparente, mista, moldado in loco (pi 1 ares evigas)z 
trapezoidais protendidas com intercolúneo de 10.80 (calhas de piso)da 
Cinasa. Obra modulada em 0,90 em todas as direções. Cobertura em ca
lhas trapezoidais protendidas, impermeabilizadas com neoprene-hypa1on 
sem proteção térmica,dispensada devido, ao grande fluxo de ventilação 
existente no forro. Estas calhas conduzem as águas pluviais para uma 
grande canaleta central que forma o impluvium. A cobertura das salas 
de aula e laboratórios são também de vigas trapezoidais protendidas, 
so1idarizadas com laje contínua (lastro). Sua impermeabilização devi
do a circulação de pessoas e equipamentos, é mais resistente, cuja ba^ 
se é asfáltica, isolada com placas de concreto leve que fazem o papel 
de P'so- (Continua)
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I .C.B/1973

0

Cont i nuação 
BIOMÉDICAS I

Vedos em tijolo laminado externamente; sendo que internamente os tijo 
los sao de pumex e de divisórias leves da Sudeste (gesso e aglomerado 
de madeira). Pavimentos todos em epoxy auto-nivelante, primeira expe
riência no ramo realizada pela firma Âncora. As escadas e rampas em 
epoxy rugoso na cor ocre. Vãos em caixilhos de ferro (chapa dobrada) 
em forma de cortina ao longo das duas fachadas. Paramentos - as alve
narias de pumex, são revestidas com epoxy (semi-casca de ovo) experi
ência primeira também realizada visando menor custo. D i v i sór ias em fój^ 
mica ZAL. Externamente tijolo laminado aparente. Todo o concreto foi 
tratado com silicone incolor. Elétrica - ar condicionado em tubulaçao 
aparente visitãvel, sendo que o condicionamento de temperatura e umi- 
dade foi adotado na ãrea do microscópio eletrónico. Na^area das salas 
de aula e laboratório somente ventilação; cuja tubulaçao foi toda trja 
tada acusticamente devido aos problemas de ruído. Hi^drau 1 i ca - gas, ar 
comprimido, vácuo, esgoto, sanitário, esgoto laboratório normal e ra
dioativo, agua fria e quente com tubulação aparente e visitãvel. Toda 
a tubulação de hidráulica e elétrica passam normalmente por duetos ge^ 
nerosos que correm em corredor rebaixado, complementado pelas canale- 
tas no piso e teto. Plasticamente o edifício marca sua presença no ce 
nario do Campus, devido sua localizaçao (maior cota em altura, próxi
ma do espigão da Avenida Paulista); bem como pelo ritmo e harmonia é 
feita pelo sistema de vigas longitudinais e lajes. Seu programa foi 
atendido pelos espaços criados para atender os Departamentos de Fisio^ 
1ogia, Histologia, Farmacologia do Instituto Ciências Biomêdicas, vi
sando desenvolver e atender a toda a parte base da Medicina na USP, nu_ 
integração proposta pela Reforma Universitária.
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Obra - 19b 
Qd. J - 1 2

BIOTERIO E ALMOXARIFADO/1973
CONJUNTO DAS QUÍMICAS

Av. Prof, Lineu Prestes, n? 822
Projeto : Arq? João Roberto Leme Simões

cas, e
ca,

, Localiza-se na entrada do conjunto das Químicas, próximo ao 
(Fundaçao Faria Lima) e Reserva Ecológica/Viveiro de Plantas.
. Destina-se a guarda das substâncias químicas, d rogas ema teriais das 
Químicas, e também do Bioterio de Manutenção de Pequenos Animais da 
B i oqu ím i
. Area = 2.472 f inaugurado em 1973.
. Características Físicas Gerais: forma retangular, semi-enterrado pa_ 
ra melhorar a inércia térmica do conjunto e economia de energia. Toda 
sua área é térrea sendo composto de 4 setores distintos: a 1moxarifado, 
bioterio, serviços de apoio, setor de carga e descarga e atendimento 
aos usuários. Terrapleno difícil de ser trabalhado e mantido em vista 
da cota de piso estar próxima ao lençol freãtico. Estrutura convencio^ 
na 1, concreto aparente moldado "in loco". 0 módulo adotado é o mesmo 
do conjunto das Químicas 0,86 m (módulos de Le Corbusier) dando unida^ 
de no Conjunto face a trama existente em toda a área. Cobertura em la^ 
je de concreto aparente, tratada com neoprene-hypa1on protegida termj_ 
camente com placas de sombreamento. Aqui, introduzimos o domus duplo 
de acrílico chamado "isotérmico", tomando-se como base as pesquisas 
realizadas pelo I.P.T. Vedos em concreto maciço nas áreas de seguran
ça e o restante em alvenaria de tijolo comum e laminado. Vaos - ca i x_i_ 
lhos modulados de ferro em chapa dobrada. Pisos todos de epoxy e con
creto rústico nos acessos. Revestimentos - massa grossa, finaeP.V.A. 
com verniz, restante tijolo laminado. Hidráulica e eletrica - aparen
tes passando por duetos com secção compatível. Estes elementos, junta^ 
mente com a Torre (Caixa d‘ãgua) elevada, e os volumes exteriores 
refrigeração, depósito de explosivos juntamente com o lago dao, movi
mentação com características intencionais de projeto, visando atingir 
o belo. 0 resultado plástico é a somatória da integração dos elemen - 
tos construtivos com o atendimento do programa proposto.
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TORRE UN IVERS ITARI A/1973
Praça Central da CUASO
Projeto: Rino Levi
Escultura: Elizabeth Nobiling

CUASO
Obra
Qf. F - 13

. Localiza-se no centro da CUASO onde os eixos das direções Norte-Sul, 
Leste-Oeste se encontram. Esta portanto dentro do Setor Administrati
vo.
. Destina-se a exprimir o sentido de marco de orientação física e es
piritual da USP dentro do seu Campus. Ela e a "síntese", sendosino a 
"alma", formando a expressão do "ser” no seu todo cuja imagem é 
pressada pela vibração íntima e dinâmica da Universidade.
. Area = 1.817 m2, inaugurada em 1973-
. Características Físicas Gerais: formada por duas lâminas ligadas pe 
lo travamento das escadas até o topo, onde se encontra o relógio que 
marca nossas horas de alegria, tristesas, realizações, insucessos e 
sucessos na vida profissional, numa reflexão para a vida interna e ex 
terna ao Campus. Sua base está implantada num lago artificial circu
lar, fazendo que o sentido do nascer se revele na sua plenitude, coro 
ado pela inscrição de Miguel Reale, "No Universo da Cultura o 
está em toda parte". Em cada lâmina vertical estã representada^, 
escultura, em baixo e alto relevo, criado pela artista acjma, as 
reas do conhecimento ligado ãsCiências Humanas, Exatas, as j 
bolizando a íntegraçao desejada na igualdade humana. Estrutura em con_ 
ereto aparente de alta qualidade técnica, executada em madeirit plas
tificado num verdeiro serviço artesanal de marcenaria. Revela-nos as
sim, que a própria construção pode tornai se bela quando existir a ijn 
tenção, chegando portanto a se caracterizar como uma escultura plena. 
Os demais orgaos deste edifício nao se caracterizam face a especifici_ 
dade do mesmo. No entanto a hidraulica e elétrica se fazem sentir; sao 
aparentes e dimensionadas
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TORRE UNIVERISTARIA/1973

Cam-
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Enfim, a Torre Universitária, perseguida, procurada, exigida no 
pus desde o seu nascimento tornou-se realidade no inicio de 70. 
tem responsabilidade histórica para com a USP; numa semelhança ãs de
mais torres implantadas no mundo do saber material e espiritual. Como 
exemplo temos a de Coimbra,"onde a Torre e a própria síntese da Uni
versidade; é o Mondego, e~D. Diniz, o Carvalho; e o retrato projetado 
no seu íntimo espiritual do vale fértil que emoldura o terreiro, e a 
parte terrea, o claustro dos gerais, a sala dos capelos, a figura dos 
reis",segundo o senso histórico e político de Ernesto de Souza Campos; 
a de Oxford com seus 8 séculos, lembrando seus anseios e suas tragé 
dias, esperanças e temores, alegrias e tristezas; a de Ya1e - dando o 
alerta ao seu povo moderno e ágil, mantendo a marcha processiona1, pre 
cisa,hierárquica , majestosa; a de Berkeley - onde os sinos de sua toj^ 
re abrem e fecham cada dia, no sentir e agir de toda sua comunidade u 
niversitãria pessoalmente a realidade do encontro do ser humano ori
undo de todas as partes do mundo, onde as barreiras da paz nao encon
tram limites e obstáculos; a de Stanford, com sua imponência marcando 
o centro do Campus e dando abrigo físico ao museu de guerra, num acej^ 
vo historico para ponderações serias e profundas no sentido de se ex
trair lições concretas para evitar conflitos atuais e futuros; e as 
"Torres" de todos os dias, morada simbólica de nosso "ser supremd1, lo 
cal de nosso refúgio espiritual, onde sentimos o conforto pleno na aj_ 
ma - e assim a torre das igrejas, desde as basílicas, passando pela 
Matriz até a pequena capela. Ass im num para 1 e 1 o com a cidade e a CUASO, 
ambas dotadas desse marco significativo devem retratar a nossa ação sjj 
blime, dentro da doutrina de cada um de nós, nas nossas crenças da vj_ 
da, naquilo que acreditamos ser o "certo", o verdadeiro e o errado. De^ 
ve ainda este símbolo místico, ao som do bater de suas horas, desper
tarmo-nos para a vida cotidiana, numa voz sonora traduzida no alarme 
dos sentimentos humanos, consolando as porventuras tristes e semeando 
esperanças de um novo porvir desde a primeira hora matinal ate seu eji 
cerrar numa nova aurora, um hino ao sol nesta terra de Piratininga.
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çao ao trabalho sempre cuidadoso e dedicado que o arquiteto, 
do projeto tem para com suas obras.

EPUSP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL/1973
E HALL TECNOLÕGICO/197/4
Projeto: Arq? Mário Rosa Soares

no setor da tecnologia, próximo ao Curso Fundamental, E 
, Minas e Metalurgia, vizinho do I.P.T.

pesquisa, didática e prestação de serviços à
área da Engenharia Civile ou.
J m2, inaugurado em 1973 “ Departamento de Engenharia 
2, inaugurado em 197^ “ Ha 11 Tecnológico - destinado a 

e montagem de protótipos de elementos na constru

. Localiza-se r._ 
letrícidade, Mecanica, 
. Destina-se a 
de interna na <" 
. Area = 18.000 
Civi1; 3.000 m 
realização de testes 
ção civil.
• Características Físicas Gerais: composto horizontalmente por vários 
blocos, separados internamente por vazios ajardinados. Tem 2~ pisos 
(térreo e 1? pav i men to). Suas fundações foram realizadas através da ut_i_ 
lizaçao das estacas pré-mo1 dadas, as quais anteriormente pertenciam 
ao Edifício das Químicas da Poli. Seu módulo de 1.20 x 1.20 m foi o 
adaptado para as condições deste Edifício. A estrutura apresenta-se 
com prenúncios de arrojo, pilares mu i to bem desenhados e compos tos fo£_ 
malmente. Lajes nervuradas aparentes, apoiadas em consoles, sobre neo^ 
prene (juntas gerber), cujos vãos estão em torno de_1.00x14.00m. Co
bertura em laje plana formando panos numa conformação semelhante ao 
paraboloide hiperbólico, impermeabilizada com Neoprene-Hypa1on, sem 
tratamento térmico. Vedos em caixilhos sob forma de cortinas de facha_ 
das; Internamente em alvenaria de tijolos maciços e painéis de concre^ 
to armado. Pisos de borracha (Amapá), externamente concreto rústico. 
Vãos - nas fachadas caixilhos duplos (alumínio com persianas colum- 
bia internamente). São elementos que fazem o papel do Brise-So1ei1 e 
reduzem o ruído (Acústico). Revestimento - P.V.A. e fórmica. Hidrãul_i_ 
ca - toda aparente completamentada por reservatório elevado central. E 
létrica dentro das normas FUNDUSP e Concessionárias. Este edifício se^ 
guindo a filosofia de projeto da CUASO, bem reflete a harmonia e o 
rítmo de seus pilares, vigas e elementos de cobertura. J)s panos de vj_ 
dro das fachadas dão continuidade ao anteparo proposto a valorizaçao 
da obra cujo resultado plástico é digno de consideração numa exalta -

, autor
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SISTEMAS MODULARES PROJETOS E OBRAS E NA CUASO.

A - Condicionantes Históricas e Objetivos:

cons-

0 Escritório Técnico do Fundusp - Fundo de Construção da Uni
versidade de São Paulo - através de sua Diretória, Coordenação Técni
ca, Setor de Planejamento 
de Obras, a partir do final 
1iação dos projetos e obras realizados no Campus da USP/Capital. 
base nestes e1ementos,constatou-se

Departamento de Projetos e Fiscalização 
da década de 60, iniciaram estudos de av_a 

Com 
a inviabilidade de se prosseguir 

dentro dos padrões até então adotados, face a dinâmica das mutações 
na Universidade; bem como pela estrutura instituída pela Reforma Uni
versitária. Assim, os projetos realizados no início da década acima re^ 
feri da,apenas um restrito numero deles se transformaram em realidade 
física, e, como exemplo marcante citamos o Edifício da FAUUSP e Depajr 
tamento de História e Geografia da F.F.L.C.H. Estes, por sua vez, juji 
tamente com os demais projetos: Letras (F.F.C.L.), Geografia, Sociolo^ 
gia, Matemática, Edifício Principal do Instituto Eletrotécnica, lnstj_ 
tuto da Física, Anatomia, Centro de Vivência da USP e outros... perm_i_ 
tiram uma reflexão sobre a continuidade desta filosofia de projetar o 
bras em monobloco , de difícil solução quanto à expansibilidade nece£ 
sária e requerida pelos vários segmentos do conhecimento na USP. A- 
crescido a este fato, temos o problema económico-financeiro ditado p_e 
la crise que se iniciou a partir dos anos 70» no Governo do Estado de 
São Paulo e no País; os quais vieram colaborar para que essa filoso
fia de prôjetos e obras fossem repensadas , visando projetar e
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Ass i m,

as o

módulo adotado pelo
e

se optou pelos estudos de pro-

Bowcentrum
15 cm para

m. C

D i ante desse quadro geral, ê que 
jetos e obras modulares, visando a racionalização do espaço físico do 
Campus.

Estes estudos, 
terminante ãs pesquisas,a 
tros Campi Universitários, 
tão Diretor do Fundusp.

Basicamente os estudos,à princípio envolveram a escolha de u- 
serie de módulos estruturais, com base no módulo de 0,10 m 

multi-módulo de 0,90 
tos de Arquitetura, 
por este Arquiteto e 

projetos complementares principa1 mente na área estrutural
Proenge, Ar thu r Lu i z P i t ta , Conserve e outros. Todo este processo se e 
fetivou a partir de 1972, onde procurou-se evoluir, a partir do con - 
ceito tradicional do projeto-obra voltado para os processos artesa- 
nais, numa nova visão conceituai, para o projeto normalizaçao - prodi[ 
çao e construção de obras, sempre onde a racionalização do sistema de 
criar e construir os espaços físicos universitários era a grande pre
missa.

inicialmente tiveram como apoio e incentivo de^ 
nível nacional e internacional junto a ou- 
na pessoa do Arquiteto Luciano Bernini,

com base no modulo de U,l U m e no seu
Com estes elementos desenvolveram-se os proj(2 

Departamento de Projetos do Fundusp, dirigido 
auxiliado pelos profissionais das Firmas ligadas 

como:

Portanto, a conceituação básica, adotada como postura no Dep? 
de Projeto do Fundusp e em par t i cu la r or i entada por mim, foi a normali
zação da maior parte dos componentes intervenientes no projeto e 
construção das obras, enfocandoedisciplinando nos Edifícios a língua 
gem dos seus órgãos onde cada um responde por sua função específica, 
numa interação constante do projeto-obra, viáando o desempenho, a pe_r 
formance plena de "todo o processo".

tanto o Setor de Planejamento, bem como o Dep? Projetos 
Fundusp, a princípio, basearam-se seus estudos no

, São Paulo, .que e 10 om para as medidas verticais
horizontais. No entanto, após estudos e contactos com

por partes, sem que o todo fosse mutilado, inviabilizado, como 

obra de arquitetura após o tempo necessário e suficiente para sua ma

turação físi
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saudoso Prof. Theodoro Rosso ,cons ta tamos que a medida horizontal tam
bém deveria ser de 10 cm, onde ambas estavam coordenadas modu larmente, 
composta de mu 11i-módu1 os preferenciais, coerentes com o maior número 
de materiais construtivos existentes na praça de São Paulo, bem .como 
outros pormenores complementares consagrados tradicionalmente pelo seu 
uso, como vãos de portas e janelas, larguras de corredores, pês direj_ 
tos, peitoris das aberturas, índices de áreas, dimensões de pisos, p£ 
ças de revestimentos, componentes de instalações Hidráulicas e Elêtr_i_ 
cas e outros.

Estas medidas foram relacionadas e vinculadas a uma normali
zação dos espaços necessários a atender diversas áreas do conhecimen
to universitário, principalmente aquelas próximas das áreas de 81m^ e 
51,8m2, visando portanto atender grande parte das tipologias de salas

~~ i . c-c? \Portanto com base nos elementos expostos,)procurou-se e ado - 
tou-se uma "Unidade Estrutural Básica"; uma medida que fosse múltipla 
das medidas já referidas e consideradas de uso marcante na construção 
civil, com domínio dos fatores ligados a economia resistência compa
tível das cargas sol ic i tantes, rapidez da construção, bem como conheci_ 
mento e controle dos materiais e técnicas. Optou-se assim pela cria - 
ção de uma família de módulos estruturais, a partir de 3 (três) gran
des grupos cuja forma básica, numa primeira instancia foram: quadra - 
dos 7.20 x 7.20 m, 9.00 x 9.00 m e 10. 80 x 10.80 m.

Outro fator determinante levado em consideração, diz respeito 
aos equipamentos existentes na Indústria da Construção Civil, destin£ 

a produção de materiais semi-acabados prjncipa1 mente na 
laminados, os quais sao normalmente concebidos com medidas 
do pé (0,30, 0,^8 m) , portanto apresentando finalidade de 
num dos mu 1ti-módu1 os preferenciais de 0,30 cm, com o mínimo de 
possível de material. As pesquisas nos revelaram que as medidas 0.60, 
0.90, 1.20 meram as mais adaptáveis aos propósitos procurados nos pro
jetos e obras em face dos padrões utilizados no mercado específico. 
Também colaboraram para essa adoção modular outros fatores, pois des- , 
de os anos 60, experiências na CUASO em projetos e obras de grande 
porte foram adotados com sucesso no seu desempenho, como exemplo te
mos: 0 conjunto das Químicas, o Departamento de Eletricidade, Biomêd_i_ 
cas I (antiga Fisiologia) e outros.
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modulações 

ativida-

e laboratorios das Universidades, pesquisadas na própria CUASO; com 
plementada pela pesquisa bibliográfica e de campo junto às outras i ns 
tituições congéneres.

Esses módulos estruturais, geradores das áreas planas anterí- 
ormente referidas, foram também equacionados para se desenvolverem no 
sentido vertical até 4 pavimentos (térreo e mais 3 (tres)-pav i mentos), 
objetivando-se amenizar e facilitar o problema da circulação vertical 
de massa, nos Edifícios.

Assim, o projeto em nível da micro, mesoe macro escala 
se desenvolver dentro de uma malha contínua, a partir das i 
anteriormente referidas, com o zoneamento e setorização das 
des inúmeras, estando sempre incerida a expansão, flexibilidade numa 
postura permitida ã modificações futuras necessárias. Com isto a fi 1 o 
sofia de projeto-obras em realizá-los por partes, dentro do "todo11, es. 
tarã assegurada numa organização coerente na duplicidade de ação das 
tarefas.

Portanto, assegura-se a cada usuário do edifício, uma vez 
dentificadas«suas atividades específicas e afins, o direito de opinar 
sobre as suas necessidades, podendo inclusive adapta-las aos espaços 
padronizados então oferecidos; e, em outros casos, descrevê-las visaji 
do a obtenção da formação de "espaços especiais".

Assim sendo, com adoção desta malha modular coordenada, os 
difícios foram projetados e construídos de maneira aberta quanfo ao 
seu crescimento, com sua expansibilidade assegurada através das jun - 
tas. As obras puderam e podem crescer em todas as direções, cujos li
mites são fixados a priori em nível de ante-projeto, baseado numa me
todologia específica para o levantamento de dados do programa. Para 
isso o Arquiteto responsável pelo projeto, juntamente com a comissão 
de Professores da Instituição e os técnicos do Setor de Planejamento 
do Fundusp, uti1izando-se das alternativas disponíveis pelo sistema,pc) 
dem elaborar alternativas que possibilitem a realização do projeto a£ 
quitetõnico. Com isso, todos os interessados envolvidos no processo,a 
través dos veículos de comunicação com os usuários do prédio, conse - 
guem reduzir as margens de erro,com sua participação e interesse efe
tivo desde o nascer da idéia até a conclusão e uso do espaço físico.
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Portanto, a qualquer momento esta resposta física deve atender ãs uni
dades da USP, permitindo adaptações ãs evoluções dos métodos e proces. 
sos utilizados para satisfazer à proposição dos objetivos. Pois, cons_ 
tatamos ao longo destas décadas, que o futuro e o presente estão in
terligados, onde o primeiro é a mutação dele mesmo, vindo portanto ca^ 
racterizar a expansão e transformação de uso nas instalações da Uni - 
vers í dade.

Com base nestas premissas o Fundusp, a 
desenvolveu e desenvolve seus projetos e obras para a USP. 
tabelecer uma

Com isto proposto a Universidade por ser dinâmica, criativa, 
agente de transformaçao e transmissão de cultura a sociedade, deve ter 
condiçoes físicas para dar essa resposta, onde esse suporte ' bãsico 
também possa colaborar para o pleno desempenho através dos espaços 
quitetõnicos, permitindo sua estruturação mutável nas diversas ativ_[ 
dades.

Procura es^ 
unidade de atendimento às suas Unidades Universitárias, 

organizando suas necessidades espaciais, materiais e pessoais a nível 
da pesquisa, didática e administração dos diferentes departamentos, er[ 
sejando um melhor relacionamento entre as partes e o todo tanto para 
as atividades específicas,bem como para as comuns, afins do conheci - 
mento.

Isto tornou-se possível, uma vez que ficou assegurado um uso 
considerável de repetência dos componentes dos edifícios na educação 
superior; onde o sistema adotado garante essa aplicação.
nem sempre essa postura de utilizar os sistemas modulares no planeja
mento de projeto e na construção das obras dos edifícios pode ser re
comendada, necessitando pois a desvinculação, às vezes, parcial 
total do sistema. Como exemplo, temos aqueles elementos ligados as atj_ 
vidades específicas do conhecimento, como: Laboratórios pesados, monjj 
mentos, Hospitais, Ginásios e Estádios Desportivos, Centros de Compu
tação, Anfiteatros, onde portanto as atividades específicas não se coa 
dunam de maneira real e necessária, resultando plasticamente 
ter específico, do Edifício onde as funções propostas 
do seu programa se completam.
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B Estrutura Básica do Sistema Modular:

o
0 Fundusp, em sua publicação de 1977» sobre os "Sistemas Coo_r

encaixam de maneira satisfatória 
humanos resultados benécombinação ótima 

aos usuários.

objetivo do Fundusp ao elaborar e adotar 
projeto e construção de obras foi:

Com a interpolação 
sociadas às 
das a

e interação dessas tipologias espaciais as^ 
características físicas, resultaram as combinações adequa^ 

nível do projeto/obra.

0 sistema proposto e adotado baseou-se em 2(dois) grupos de e 
lementos variáveis de componentes; a saber:
I. Sistema Produção-Construção, resultando e caracterizando as possi

bilidades físicas dos elementos de construção;
II. Sistema PIanejamento-Programa, vinculados ao atendimento das exi - 

gências funcionais de todo o sistema de criação e construção dos 
espaços físicos, estabelecendo, portanto grupamentos de espaços, cu^ 
jas exigências definam tipologias.

tizados, deve ser compreendido como uma totalidade funcional, compos
ta de diversos elementos diferentes entre si, mas integrados e sujei
tos a um plano dimensional comum como abertura para sua industrializa 
çao no local do canteiro e externamente a ele (fábricas). Com isto as 
varias fases das obras nao sofrem solução de continuidade, onde o pr£ 
cesso de montagem dos componentes se 
numa combinação ótima de recursos materiais 
f i cos

Basicamente o 
sistema de

Raciona1izaçao dos elementos para o planejamento-programa ,
1. Simplificação, raciona1ização do desenho dos componentes dos 

mentos construtivos, numa interação entre o projeto e obra;
2. Maior atenção na escala do tempo quanto aos aspectos fundamentais 

do desenho do Edifício;
3- Simplificação na produção da obtenção do espaço criado e construí

do, com otimização da mão de obra, materiais e equipamentos, numa 
redução significativa do período de elaboração do projeto eda 
truçao com a consequente redução dos custos, obtendo-se assim 
boa performance global.
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ex-

I. Sistema Produção - Contruçao
Un i vers i tar i o

“ Analise do Sistema Produção/Construção:

implantação do Edifício
e drenos

1.1.

1.2.
reno

das

Assim,
pressa a Folha

inter-relaçao dos sistemas conforme a 
em sequência as respectivas analises.

1 . Terrapleno 
Corresponde a 
siderada, formando as plataformas taludes 
pectivas obras.

0 Edifício

2. Fundações
Responsável pela consolidação do Edifício no terreno; através 
obras de estacaria, blocos, baldrames e sapatas diretas e corridas, 
representando portanto a infra e meso-estrutura.

2.1. Estas fundações estão também ligadas âs modu1 ações adotadas.

na área de terreno a ser con-
com as res-

propomos a
176, e

Sobre o mesmo, ê lançado uma malha teórica modular segundo as me 
didas (módulos) básicos.
Idem para as zonas de corte e aterro, objetivando-se criar o te£ 

para receber a edificação*

Aspectos básicos a serem considerados na análise de cada sub
sistema representados pelos 10 (dez) órgãos e respectivas funções do 
Edifício Universitário:

denados para Projeto e Construção Universitária", caracteriza a ínte£ 
relaçao entre os sistemas em referência. No entanto, com o passar do 
tempo e face os resultados obtidos pela sua aplicação, bem como pela 
reflexão e melhor compreensão, do processo de criar e construir o espa 
ço físico, rebatido nos projetos e obras Universitárias da CUASO , op
tei pela sequência crono1ógica adotadape1 o AUT-FAUUSP - Sequência de 
Construção das obras iniciadas pelo Prof. Ariosto Mila. Diante disso, 
sugerimos que o Sistema Produção Construção e o Planejamento Progra
ma se equacionem, a meu ver, dessa forma ma i s racional e de ma i s fá
cil compreensão por estarem ligados às fases sequenciais da constru
ção de uma obra através dos 10 (dez) órgãos do Edifício.
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1 Uni vers i tár io CuASO

2 Construção

Aspectos de Anã 1ise

. Expans i b i1i dade

.F1ex i b i1idade

.Linguagem

.Manutenção

.EconomiaObras complementares

7

o
/

Manu tenção
Obra

Execução
Obra

T i polog ias 
Primárias

Caracter íst i cas 
Primarias

Uso 
do 

Obra

Ti polog ias 
Secundar ias

Caracter ísti cas 
Secundar i os

.Funcionalidade Téc 
n i ca

3. Estrutura
z4. Cobertura
5. Vedos
6. Vãos
7. Paramentos

Zj Poss i b i 1 idades 
Físicas

8. Pavimentos
9. E1 etro-Mecânica

H i dro-San i tár io

Funções
.Implantação 
.Consol i dação do tej
reno.
.Estab i1i dade
.Proteção zenital
.Vedação 
.Comunicação

6 Exigências 
Func i ona i s------------------ 1-------______ 1__
Sub-S i s temas (atividades) *

«------- ------
8 [Sistema P1 anejamento/Programa

Aspectos de (Anã 1 i se) 
.Número e tipo de 
Usuãr io.
.Grau de privacidade 
(existência ambiej] 
ta 1)
.Fluxo e Acesso
.Equ i pamentos
.Impli cações:
- tecnológicas
- estruturais
- vedações (divi

são revestimento
- Seguranças e
- Emergência_____

r------------—3 j, Sub-S i s temas (õrgaos)
1 . Terrapleno
2. Fundações

Cond i c i onan!
5 ,tes

Loca i s / Ex- 
iternas;

po.
I1 1 *112.

Projetos
— ' t--- - •Arqu i tetura

Comp 1 ementsJ

I 0 Edifício
[S i stema Produção

.C i rculação

.Mecan i zaçao

. Fornec i mento/água, 
i 1 uz, esgoto, gãz,etc 
[.Urbanização, e ou 

Equipt0^ complementares [.Acessórios ã Obra

1 . Didática
2. Pesquisa
3. Administrativas
z+. Serviços
5. Complementares (atendimento comunitário, 

e ou)
6. Extensão (prestaçao de serviços internos 

e externos a comunidade)
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a

tu ra 1

às dimensões dos

3.1.6.

3.1.7.

plástico do Edifício,
de

3-3. Funci.ona 1 idade Técnica:

como
con-

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.3.1. Possibilidade de integração aos diversos sub-sistemas, 
instai ações h i d.rãu 1 i cas , el ét r í cas, vedos, pa ramen tos com o

3. Estrutura
Elementos de sustentação da obra, responsável pela 
da mesma, através de suas obras como: pilares, muros, 
põrt i cos, 
saber:

estab i1i dade 
através de suas obras como: pilares, muros, vigas,lajes, 
placas e outras. Para isso aplicam-se várias técnicas, 

alvenaria, concreto armado, carpintaria e serralheria estru 
e concreto misto. Vários fatores devem ser considerados ain

da como:

3.2.1. Relacionamento das intenções arquitetônicas com “uso certo 
materiais certos" quanto a textura, cor e resistência;

3.2.2. Adequabi1idade da estrutura quanto aos programas previstos;
3.2.3. Informação visual - dando caráter a edificação através de seus 

componentes.

3.1. F1exi b i1 idade, composta de:

2.2. São executadas através de várias técnicas, como: estanqueamentos, 
aberturas de valas, reaterros, alvenaria de tijolos, pedra e cori 
ereto simples e armado.

2.3. Expansibilidade vertical - são previstas para receber sobre-car- 
gas de até 4 pavimentos. No snetido horizontal pode receber tam
bém Ação dos módulos dos pilares apoiados nos respectivos blo
cos .

3.2. Li nguagem estrutural: responsável em grande parte pelo resultado 
e como elementos complementares, temos:

3.1.1. Malha Modular de Arquitetura, correspondente 
vãos (intercoluneo) e pé direito;

3.1.2. Expansibilidade - necessária a liberdade de crescimento hor i - 
zontal e vertical do Edifício;
Facilidade de Reprodução dos módulos e mu 11i-módu1 os ;
C i rcu 1 ações ver t ica i s - com as respectivas interferências;
Formas de acoplamento - vertical e horizontal através de jun - 
tas e articulações várias;
Sobre cargas - as mais variadas possíveis, naturalmente dentro 
das limitações em função dos usos;
Máxima versatilidade, inclusive quanto a forma;
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ANFITEATRO DAS CONVENÇÕES/1973 
DA RUSP
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Obra - C 
Qd. E - 14
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Rua do Anfiteatro, n? 109 
Projeto: Arq? Gabriel Sister

• Localiza-se entre os blocos A,B, e D do CRUSP, no setor de Adminis
tração Central da CUASO.
• Area = 1.200 m^, inaugurado em 1973-
• Características Físicas Gerais: edifícios com características pró
prias, constituído de área para plateia com A00 lugares, palco, cama
rins, projeção, tradução simultânea e local para imprensa falada, es
crita e televisada. Estrutura em concreto aparente, onde a forma do e 
difício, monobloco valoriza o conjunto, ressaltando a propriedade de 
açao do concreto armado. Cobertura em telha de fibro-cimento (modula
da da Eternit) - Forro de gesso com tratamento acústico. Vedos - em 
concreto aparente, alvenaria de tijolos maciços e divisórias leves. Pa^ 
vimentos - sub-solo, térreo e 1? pavimento em pluri-goma, carpet, e 
concreto rústico na érea principal (rampa). Vãos - em ca i x i 1 hos de f er_ 
ro chapa dobrada. Paramentos - silicone, no concreto aparente, teci - 
dos (feltro), madeira (perobinha do campo) nos lambris da plateia,foj^ 
mando um conjunto com características de boa acusticidade segundo prc> 
jeto e normas do I.P.T. Nas divisórias leves, fórmica; banheiros e co 
pas - azulejos brancos. Hidráulica - aparente naquilo que foi possí - 
vel, com tratamento especial para a central de AR Condicionado. Insta
1 ações elétricas de acordo com as normas ABNT e exigências do Fundusp. 
Sonorização e tradução simultânea de 1- qualidade, segundo projetos e 
recomendações técnicas específicas. Plasticamente o edifício através 
de seus ma teriais, técnicas construtivas, formas e funções previstas, 
consegue seu objetivo; onde sua utilização pela USP é bastante inten
sa com resultado altamente qualificado.
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1.100 m2

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA/197^ e 1979

Blocos A/B e C
Av. Prof. Mello Moraes, n? 65
Projeto: ícaro de Castro Mello - ArqQ-s Associados.

. Localiza-se no Setor Esportivo, CEPEUSP logo na entrada da CUASO, 
próximo ao Posto de Informação, Centro de Pesquisas Educacionais -Fa
culdade de Educação e Creche Universitária.
• Destina-se a pesquisa, didática e prestaçao de serviços a comunida
de na área da Educação Física e Desporto.
. Areas = 6.700 m^, inaugurado em 197^/Blocos A e B.
rado em 1979/Bloco C (parcial).
. Ca rac ter ís t i cas Físicas Gerais: 0 conjunto compoe çie 3 blocos: A) 
parte Administrativa; B) Ginásio Coberto e laboratórios de apoio ePÍ£ 
cina coberta; C) Ginásio Coberto complementado com áreas para lutas, 
ginástica rítmica e laboratório de apoio e salas para professores. 0 
conjunto se desenvolve em um só plano, com exceção do ginásio coberto 
que forma mezzaninos, permitindo acesso aos visitantes sem adentar ãs 
quadras. Estrutura com características próprias - todo em concreto a- 
parente, composta de uma sucessão de gigantes (pilares)^ vigas e La
jes. Cobertura - da área dos laboratórios e administraçao em laje pla^ 
na impermeabilizada com Neoprene-Hypa1on sem tratamento térmico. Os 
ginásios e piscina coberta em calha tekno galvanizada com 20 m de vao 
livre, sendo que interiormente sao revestidos com poliuretano visando 
o problema acústico, térmico e de condensação interna.
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO FTSlCA/1574 e 1975

0 bloco A tem forro de luxalon (metálico) e os demais em concreto a- 
parente e poliuretano, Vedos em concreto armado apatente nas empenas; 
externamente cortinas de vidro; internamente alvenaria de tijolos ma
ciços e divisórias leves de madeira. Pavimentos - sanitários em oxi- 
cret, ginásios cobertos em taco corrido de I pê (piso flutuante); pis
cinas em pedra mineira, restante em paviflex. Externamente concreto 
rústico. Vãos - caixilhos de alumínio, e vidro laminex. Internamente 
portas comuns ocupando o vão total. Paramentos - P.V.A. nas paredes, 
si1icone no concreto, tijolo furado (acústico nas partes internas das 
empenas); fórmica nas divisórias leves (tipo sudeste). Hidráulica com 
tubulaçao pesada, aparente alimentada por caixa elevada externa. Elé
trica - também toda aparente, sendo que o aquecimento da~piscina e e- 
letrico auxiliado por energia solar. Aqui cabe "observação"; inicial
mente esse aquecimento era a base de ca 1 dei ra/petró 1 eo, mas devido lei 
e orientação do CNP., o uso de derivados de petróleo, foi proibido pa_ 
ra aquecimento de piscinas, resultando nessa solução mi sta.Restante de 
acordo cornos padrões CUASO na area da prática da Educação Física e 
do Desporto. Assim, o Edifício plasticamente responde de maneira sa
tisfatória seus propósitos, dando a obra caráter próprio, onde o con
creto aparente estrutural, com seu rítmo ditado pelos pilares e gigan^ 
tes de sustentação, contraventados pelas vigas de testeiras se harmo
nizam e se complementam com a cor adotada (vermelho).
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EDIFÍCIO DA BIOMÊDICAS ll/I.C.B.

Setor Didático/197^
Setor de Pesquisa/1977
Av. Prof. Lineu Prestes, n? 1372*
Prof. Arq°5 Rodolfo 0. Filho

João Roberto Leme Simões

Biomêdicas II. Setor Didático
. Localiza-se no setor do I.C. Biomêdicas, entre o edifício da Botánj^ 
ca, Bio I e Viveiro de Plantas.
. Destina-se a parte da área da Parasito 1ogia, Microbiologia e 
1og i a .
. Area 1 A.000 m^, ianugrada em 197^.
Projeto Arquiteto Rodolfo Ortenblant Filho - 1É fase (antiga Histolo
gia).
Projeto Arquiteto Joao Roberto Leme Simões - 2- fase (atual Bio II). 
’ racterísttcas Físicas Gerais: bloco retangular, contendo 2 pavi
mentos no térreo, salas de preparação de aula e 2 anfiteatros, sendo 
que no pavimento superior estão locados os 1aboratórios~didaticos e
serviços de apoio. Estrutura em concreto aparente com vãos generosos, 
executado sobre fundação di reta Cobertura em laje plana, impermeabiliza^ 
da com Neoprene-Hypa1on sem tratamento térmico. Vedos em concreto apa_ 
rente (empenas e peitoris), internamente os corredores em pumexzas di
visões entre laboratórios com painel leve da Sudeste. Pisos - pavi^- 
f1ex, e concreto em placas externamente. Vedos em caixilhos de alimi- 
nio, portas comuns (compensado de cedro). Revestimentos - P.V:A. 
alvenarias, fórmica nas divisórias, azu1ejos/banheiros, silicone 
concreto aparente externo. Hidráulica e Elétrica toda aparente dentro 
dos padrões CLIASO, com especial atençao para o esgoto ácido.

(Cont i nua)
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EDIFÍCIO DAS BIOMÉDICAS ll/I.C.B,

- Pavimento térreo (1É etapa) - Setor Pesquisa, 
no setor do I.C. Biomédicas, entre a Bio I, e o
(Ed. da Botânica) e Viveiro de Plantas,

área da pesquisa e didática da Microbiologia

B i oméd i ca II 
. Loca 1i za-se 
da Biociências 
. Destina-se a parte da 
do I.C. Biomédicas.
Area = 1960 m^ inaugurado em 1977.

Características Físicas Gerais: Edifício de forma retangular, modula
do de 1.00 x 1.00, desenvolvido em 3 pisos sendo térreo e mais dois. 
Internamento é composto de 2 alas, dividida por 1 corredor central, 
com pe direito duplo, formando um grande ha 1 1 logitudinal. No pavimeji 
to em questão, térreo esta instalado a Microbiologia, sendo que os ol[ 
tros andares serão destinados a Parasitologia e Imunologia e seus sej^ 
viços auxiliares e complementares. Estrutura em concreto armado con - 
vencional, com intercoluneo generoso, entorno de 10 m de vão (12 gi
gantes) complementado nas duas extremidades. Laje nervuradas aparen
tes, e duetos rebaixados, o caracterizam como um Edifício de Laborat(5 
rios. Cobertura em laje plana, impermeabilizada com Neoprene - Hypa 1 on 
sem tratamento térmico no espaço longitudinal, intermediário da area 
foi adotado domus duplo de fiber-glass para iluminação e ventilação 
do grande ha 11 (isotérmico). Vedos - empenas e peitoris em concreto 
armado aparente, corredores e salas especiais em alvenaria de tijolo 
furado; sendo que as paredes entre salas são em divisórias_1eves de 
madeira (tipo sudeste), semelhante ao Bloco da Didática. Vãos - ca i x_i_ 
lhos de alumínio (corridos) em ampla visão externa/interna, portas de 
madeira. Paramentos “ silicone no concreto aparente, P.V.A., com ver- 
niz nas alvenarias, sanitários em azulejos e fõrmica nas divisórias 
e portas. hidráu1ica e Elétrica - toda aparente e visitável, conjunto 
dotado de sub-estação abaixadora de energia elétrica, gaz, ar compri
mido, vácuo, água destilada fria e quente. Esgoto normal e radiativo. 
Renovação de ar nos biotérios e laboratórios específicos.
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CONJUNTO AQUATICO - CEPEUSP/197V1975

Piscina Olímpica e Tanque de Saltos 
Praça 2, Prof. Rubião Meira, n? 61 
Projeto: Arq? ícaro de Castro Mello^

Arquitetos Associados

Piscina Olímpica.
. Localiza-se no setor Esportivo próximo à segunda praça de 
da CUASO e do Estádio Olímpico.
. Destina-se a prática de natação 

o e aprendizado, e 
m2 inaugurada em 

cas I

a nível de Educação Física e Despor 
to (Ensinamento e aprendizado, e competições da USP e oficial). 
. Area = 2.550 m2 inaugurada em 1972* " piscina olímpica.
. Características Físicas Gerais: piscina olímpica, contém 8 
comprimento 50 m , profundidade 1,80 constante. Em sua volta foi adota 
do túnel para visitas às instalações e observação do desempenho dos 
nadadores através dos visores. Casa de máquinas e depósitos complemeji 

Estrutura em concreto armado, revestimento em azu1ejo bra£ 
pedra mineira. Equipamentos - hidráulico pesado 

tubulação toda aparente permi t i ndo manu tenção cons 
tante. Elétrica aparente com iluminação interna e externa permitindo 
uso noturno.
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CONJUNTO AQUATICO - CEPEUSP/1974/1975
Tanque de Saltos - Plataformas e Trampolins

. Localiza-se junto à Piscina Olímpica e Múltiplas.. 

. Destina-se à prática de saltos ornamentais em nível de 
e aprendizado, competições.
. Area = 1.000 m^ inaugurada em 1975.
. Características Físicas Gerais: formato quadrado com profundidade de 
7 m, possu i ndo também no seu contorno tunel para visitação e : controle 
dos saltadores. É complementado pela torre de saltos com medidas varina 
veis de 3.00/5.00/7.00 e 10.00 metros em suas plataformas e trampolim, 
o que e acrescido de um com l.OOmde altura. Estrutura em concreto ar
mado aparente, impermeabilizado em 3 camadas com argamassa enriquecida 
de vedacit aplicada em camadas defasadas. Revestimento em azulejo braji 
co. Pisos em pedra mineira. Toda a parte externa da plataforma foi pin
tada com P.V.A. (colorido) e silicone para proteção do concretoParte 
hidráulica e elétrica são também aparentes de acordo com os padrões da 
CUASO; sendo neste caso as mesmas da piscina olímpica que se ^encontra 
integrada com o tanque de saltos, formando conjunto aquático. Neste es_ 
ta previsto arquibancada com todo serviço de apoio, bem como vestiá- 
r i os espec í f i cos.
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ESTÁDIO POLIESPORTIVO - VEL0DROM0 - CEPEUSP/1976

Praça 2. Prof, Rubião Meira, n? 61 
Projeto: Esc? Têc? Fundusp 

Arq? Paolo R.
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inaugurado em 1976. 
cas Físicas Gerais: 

No

. Loca 1i za-se 
de treinamento,
. Destina-se a , , ~ . / ’ • \
tição indo desde o ciclismo, basket_ba11, voley, tenis, utas (gerais 
e apresentaçao de ginastica de massa. Capacidade para 7*000 
sentadas.
. Area = 9*357
. Carac ter ís t i ____ 
sua pista de ciclismo.

no setor Esportivo, entre as quadras abertas 
e Raia Olímpica de Remo,
prática po1iesportiva em nível de treinamento e compe

tem forma oval caracterizada pela 
interior da mesma temos quadras polivalen - 

tes esportivas. Suas arquibancadas são bastante inclinadas para perm_i_ 
tir boa visibilidade da pista. Sob estas estão os vestiários, ofici - 
nas de manutenção, sanitários e setores de apoio que complementam o 
conjunto com a tribuna oficial - (coberta). Estrutura em concreto ar
mado - aparente convencional, onde os seus gigantes dao caráter de so
lidez a edificação, coroada pela cobertura em balanço das Tribunas 0- 
ficiais. Vedos em concreto aparente sendo as divisões internas em al
venaria de tijolo maciço de barro. Vaos - pequenos com caixilhos de 
alumínio. Revestimentos - P.V.A, e silicone. Pisos - concreto yústico 
desempenado, nos vestiários e plurigoma nas oficinas. Este Estadio foi 
executado segundo as Normas Internacionais Confederação Internacio 
nal de Ciclismo, no que tange a sua pista e áreas compelmentares a e£ 
ta pratica desportiva. Numa evolução de projeto, ò Fundusp propôs 
tilização central da área para outras atividades visando a realização 
de grandes acontecimentos no Desporto, dentro da raciona1izaçao de u- 
so. Plasticamente o conjunto se dignifica pela sua beleza na forma e 
atendimento pleno da função proposta.
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ESTÁDIO OLÍMPICO - CEPEUSP/1976
Praça 2, Prof. Rubiao Meira, i 
Projeto : Arq?

• Localiza-se dentro do Setor Esportivo, ao 
ciai, Raia de Remo e Campos de Treinamento.
. Destina-se ã prática de futebol e competições oficiais pref erenc i aj_ 
mente.
• Area de projeção das Arquibancadas = 6.052 m^, concluído em 1976.
• Características Gerais: forma de ferradura, composto de 3 níveis: sub 
-solo destinado aos vestiários, depósitos sanitários públicos e serv_i_ 
ços compl ementa res. Sobre estes se desenvolve o 1? lance das a rqu i bajn 
cadas, e demais pavimentos, como: Pavimento intermediário, onde temos 
a grande passare1 a de chegada e distribuição do público, complementado 
pelos bares e estar. No pavimento superior - se desenvolve a grande 
arquibancada com local para o público, tribuna de honra e imprensa. Ca_ 
racterísticas técnicas. Estrutura em concreto aparente com seus gigaji 
tes marcando o rítmo e harmonia do conjunto. Vedos em concreto e alve^ 
naria de tijolos maciços • Vãos muito poucos em caixilhos de alumínio. 
Pisos em concreto rústico desempenado. Internamente em pluri-goma e
grama sintética para aquecimento dos atletas antes das competições. 
Revestimentos em P.V.A.; borracha clorada e silicone. Hidráulica e e- 
létrica aparentes. Vários processos construtivos foram introduzidas 
nesta obra e, entre eles temos a execução do estádio, por módulos em 
vista da escassez dos recursos financeiros. 0 módulo construtivo era 
composto por 2 módulos estruturais; sendo um em balanço e o outro com 
duplo apoio rígido. 0 conjunto foi moldado "in loco” pelo acoplamento 
sucessivo de módulos estruturais que resultaram numa expressão pl ást i - 
ca compatível com seu programa, onde forma e função se completam 
espaço criado para conter 30.000 espectadores sentados.
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SEMI-INDUSTRIAL - CONJUNTO DAS QU ÍMICAS/1976

Rua do Lago, n? 250
Projeto: Arq? Joao Roberto Leme Simões

. Localiza-se na área lateral esquerda do Conjunto das Químicas, pró
ximo ãs Químicas Básicas e Aplicadas e Reserva Ecológica da CUASO.
• Area = A.76A m^ t inaugurado em 1976 (1- etapa).

pesquisa, didática e prestação de serviçosã comunidade 
Farmácia e Planejamento de Indústrias

• Area = A.76A
• Destina-se a 
na area da Engenharia Química, 
Químicas.

• Características Físicas Gerais: Edifício projetado e executado se
gundo os módulos de 0.86 x 0.86 de Le Corbusier, dentro da malha ado
tada em todo o Conjunto das Químicas. É um edifício com caracter ís t_i_ 
cas semi-industriais , verdadeira indústria piloto na área da Química. 
Seus espaços são dotados de total flexibilidade, objetivando a d i nâm_i_ 
ca da pesquisa principa1 mente. Fundações em tubulações a céu aberto, 
face as cargas altamente concentradas nos pilares. Estrutura em con
creto aparente comum, sendo que seu interçolúneo, nas duas direções é 
de 7.7^ x 7-7^ m. Lajes em grelhas, possibilitando assim que a laje 
propriamente dita, seja furada em qualquer ponto com exceção dos nós 
(0.86 x 0.86 m), permitindo passagem de tubulaçao. As cargas adotadas 
sao bastante grandes,a saber:no piso térreo 5 ton/m^ e nos andares se 
guintes 2 ton/m^, incluindo-se a cobertura. Este complexo é composto 
de uma central de abastecimento (área de serviços de apoio) que se u- 
ne com o Edifício principal por um túnel. Sub-solo (porão de instala
ções) térreo, mezzanino, primeiro e segundo andares e cobertura, onde 
em todos os pisos são realizados trabalhos de pesquisa e didática. Cc> 
bertura - em laje nervurada plana, impermeabilizada com neoprene-hypa^ 
lon e isolados termicamente com placas de concreto leve (c i nas i ta). Ve 
dos em alvenaria de tijolo maciço internamente acopladas ãs ? divisó
rias leves. Externamente peitoris em tijolos laminados aparentes. Vãos 
em caixilhos de alumínio (cortinas), com brise-soleil nas fachadas. P_i_ 
sos de oxicret - alta resistência e pluri-goma nas circulações gerais 
e rampas de acesso. Paramentos - borracha clorada, P.V.A. fórmica e 
silicone. Hidráulica e elétrica - com instalações pesadas, passando 
externamente à estrutura (visitável) ou por duetos horizontais/verti- 
cais. Registre-se atenção especial para os trilhos e monovias existeji 
tes para transporte de cargas, em todas as direções dos quatro gran^ 
des módulos do Edifício que repesenta para a área da Química lndustr_i_ 
al do país o grande laboratório de pesquisas numa açao 1 i ber tadora das
amarras que as multinacionais da área nos impõe.
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PISCINAS MÚLTIPLAS - CEPEUSP/1977

Conjunto Aquático - (complemento) 
Praça: Prof. Rubião Meira, n? 61 
Porjeto: Arq? Thaon Nicolau Berzaghi

. 1 -aliza-se dentro do Conjunto Aquático, ã entrada do CEPEUSP, 
lado da Piscina Olímpica e Tanque de Saltos.
. Destina-se á prática da nataçáo 
to e recreação.
• Area = Piscina múltipla = 1.620 
máqu i nas = 1.200 m2.
• Ca racter í s t i cas 
gu1 a res de 12,00 
uma de 50 m para 
ra aprendizagem e recreação dos seus usuários. Estrutura em concreto 
armado impermeabi1izada com vedacit. Revestimento em 1 i to-cerámi ca, t i 
po gai1, em cores diferentes de modo a caracterizar pela cor cada uma 
delas. Hidráulica - tubulação aparente, sendo que nas suas bordas for 
ma-se uma pequena praia, com captaçao de aguas através de grelhas plajs 
ticas, evitando assim o quebra-onda. Vestiários e Casa de Máquinas - 
também em forma hexagonal, dentro da mesma linguagem das piscinas múj_ 
tiplas. Estrutura em concreto aparente comum. Cobertura em forma de 
pagode, em concreto comum (laje plana) impermeabilizada com neoprene- 
hypalon. Vedos de tijolos laminados, internamente em placas de grani- 
1 i te ao natural. Pisos em gail e pluri-goma, externamente pedra mine_i_ 
ra. Vãos em caixilhos de alumínio. Paramentos em si1icone para o con
creto aparente e tijolo laminado para as partes externas, internamen
te azulejo branco e fõrmica nos armários divisórios. Hidráulica e Elé^ 
trica - aparentes, visitáveis, sendo o aquecimento a eletricidade fa
ce as restrições do CNP com relação ao petróleo. Iluminação externa 
com lâmpadas de mercúrio, complementam este Conjunto Aquático, digno 
de ser visto e adotado em proposições semelhantes principalmente aque^ 
1es que pretendem projetar e construir balneário com dupla função: r£ 
creaçao e competição.

F í s i cas Gerais: piscina composta de 03 hexágonos re 
m de lado, de forma a ter duas piscinas de 25 m ou 
treinamento, e o outro hexágono sempre permanece pa- 
recreação dos

nível de aprendizado, treinamen-
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4.4. Funcionalidade técnica - revelou-se tecnicamente plena de 
formação de mão de obra específi-

4.5. Manutenção - também fãcil de manipulação, apesar dos ■) problemas 
havidos nas obras pela ousadia de adoção na macro-escala;
Economia - deve ser levada em consideração, face a garantia de a 
penas 5 anos dados pelas firmas especializadas. Hã no entanto g<a 
nho no desempenho de sua adoção pela rapidez de execução.

4.2. F1ex i b i1i dade - representada pela facilidade 
rias coberturas;

4.1. Expans i b i 1 i dade - acompanha a expansibilidade dos módulos do ed_i_ 
fTc io;

com facilidade de adoção e

na area

na adoção das

4. Caber tu ra:
Responsável pela proteção zenital da Edificação, através de inúme
ras obras como vertentes, telhados (de barro, fibro-cimento, madej_ 

lajes planas impermeabi1izadas e outros. Para isso, vãrias té£ 
nicas são usadas na área estrutural e de cobertura como carpinta - 
ria estrutural, telhamento, concreto armado e protendido (na atua
lidade). Quanto aos aspéctos de análise temos:

3.4. Manutenção: face a ação das intempérias no concreto, hã necessi
dade de uma terapia preventiva e corretiva.

a partir da década de 50, as coberturas representam 
característica marcante da arquitetura contemporânea brasi - 

leira, largamente utilizada na CUASO (teto plano);

forto ambiental na área térmica, acústica, lumínica;
3.3.2. Aspectos construtivos: na adoção coerente dos seus métodos 

processos construtivos tradicionais e em menor escala através 
das técnicas de ponta (avançados);

3.3.3. Aspéctos ligados ao comportamento estático da estrutura, den
tro dos limites permi ssíveis^dentro dos materiais e técnicas a^ 
tua is do concreto armado.

3.5. Economia: através da racionalização do cálculo estrutural, da e- 
xecuçao do mesmo nas várias fases, o problema de economia estã 
intimamente inserido pela análise de custos à curto, médio e lon 
go prazo.
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a
mensoes

num
fac ili dade

conservação

integração 
aspectos 

dimensionamento adequado, facilidade de manipula - 
articulações; bem como do comportamento dos ma

5.1. F1ex i b i1 idade - relativa a composição, mobilidade e sobre posi - 
çao de usos principa1 mente no que tange aos materiais que por sjj 
a vez atendem várias aplicações de uso; ,

em consideração
testu^aje cor dos ma- 

relações formais com os demais sub-sistemas 
com a i nfor

5.2. L i nguagem - neste aspecto de análise leva-se 
forma (dimensões e relações dimensionais), 
teriais; bem como as 
em confronto com o sistema global, complementando-se 
maçao visual .

5.3. Funcionalidade Técnica - neste particular temos: a 
aos demais sub-sistemas, pontos de inflexão (juntas) 
cons t rut i vos, 
ção dos comandos e 
teriais;

5.^. Manu tenção: é importante este aspecto pela sua exposição visual 
rebatimento imediato das condições de uso do Edifício. Leva- 

se em consideração inúmeros fatores como: proteção, 
de acesso, adequação dos materiais e facilidade de 
dentro dos padrões usuais ditados pela tradição.

a longo, me- 
sub-sistemas ligados a 

indústria, visando a montagem e manuteji

5. Vedos
Cuja função principal é a vedação interna e externa das edifica
ções, através de suas obras e técnicas como: paredes, tabiques,pai 
neis, tetos, cortinas maciças e vasadas, executadas com as técni
cas de domínio público e testadas como - alvenaria (desde o tijolo 
de barro maciço tradicional até os blocos de concretos leves), car 
pintaria, marcenaria e rebocos. Na abordagem analítica dos aspec - 
tos, componentes e intervenientes dos vedos, consideramos o que se 
gue dentro da mecânica de análise adotada:

5-5. Aspectos ligados a Economia - onde citemos:
- A avaliação dos custos deve sempre estar inserida 
dio e curto prazo de todo o sistema e 
cons t rução 11 i n loco'.',na 
çao dos elementos que intervém no processo.

- 0 dimensionamento adequado às funções básicas, como: superpos_i_ 
ção de funções, simplicidade de todo o sistema como aproveita
mento dos materiais da região da praça, o mais próximo de sua 
natureza e dimensões çje fabricação, complementados com os aca
bamentos necessários e suficientes.
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os

6.1.

6.2.

1i nguagem

a

6.6. Quanto

permitir essa funeiona1idade, respondendo portanto as 
ditadas pelo programa;

de- 
176;

F1ex i b i1 idade - permite sua substituição por vãri os ma ter iais sem 
que o todo seja alterado;

Neste sub-sistema, 
mentos, responsáveis pelas funções ligadas ao conforto ambiental, 
onde temos o tratamento das superfícies nas paredes, tetos, banca
das, e outros através dos chapiscos, emboço, reboco das massas de 
areia, cal e cimento; bem como, da aplicação dos outros materiais 
pertencentes as mais variadas origens. Estes^azem parte do rol das 
obras ligadas aos revestimentos responsáveis pelos condicionamen
tos acústicos, térmico e de impermeabilização, como jã abordamos 
acima. Suas técnicas de execução são: os rebocos (acima referidos), 
pintura, azulejamento, marmorista, marcenaria, impermeabilização, o

o orgão corresponde a toda a gama dos revesti - 
responsáveis pelas funções ligadas ao conforto 

tratamento das superfícies nas paredes,

6.3. L i nguagem - pelo uso do material certo e da técnica; a 
deve resultar num valor plástico compatível, dando beleza e harmo 
nia nas fachadas externas e nos ambientes internos;

6.3. Funcionalidade Técnica - materiais devem ser usadas de forma
premi ssas

6. Vãos
Responsável pela comunicação entre os ambientes internos e exter
nos das Edificações, através das esquadrias de madeira, ferro, al£ 
mínio e ou, cujas técnicas de fabricação estão relacionadas com a 
serralheria, carpintaria, marcenaria e vidraçaria e outros. Deve
mos levar em conta para análise de sua adoção visando seu bom 
sempenho nas obras os aspectos mencionados no Quadro a Folha 
a saber:

aos aspectos económicos - utilizar caixilhos e portas e 
vaos com o mínimo gasto de materia 1, embora resistentes ao uso,or[ 
de seu sistema estrutural deve responder às solicitações varia - 
das de uso.

Expans i b i1 idade - quando for necessário o crescimento do Edifí - 
cio no sentido horizontal, e vertical;

6.5. Manutenção - adotar sempre o uso de materiais de fácil manuten - 
ção principa1 mente pelo fato das obras na CUASO serem públicas e 
portanto passíveis de carência de verbas para mantê-las.

7. Paramentos
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marcante no
comportamen-

levados em consideração, den - 
trabalho como:

7.5. Economia - os aspectos económicos apresentam fator 
processo, por ser ele um dos el ementos que ma i s pesam no 
to geral destas Edificações. Para isso é necessário uma avalia - 
ção prévia durante e depois de sua aplicação visando principal - 
mente o fator do item 7.^. referente a manutenção. Outros fato
res também intervém nesta área visando o melhor desempenho econ£ 
mico, como sobreposição de usos e funções, facilidade de aplica
ção, aproveitamento dos materiais existentes na praça com possi
bilidades de interação e uso dentro da coordenação modular.

7.1. F1 exibi 1 idade - esta é necessária devido aos problemas de usoema 
nutenção onde seus elementos componentes devem estar integrantes 
a malha arquitetónica, ãs formas de acoplamento (através das jun 
tas e arremates e ou), Versatilidade dos materiais e composição 
relativa dos mesmos;

7.3. Funcionalidade Técnica - esta deve estar também integrada aos de^ 
mais sub-sistemas; bem como aos aspectos de aplicaçao dos meto - 
dos e processos construtivos. Devemos ressaltar a adequação cor
reta dos materiais (qualidade superficial, resistência abrasiva, 
mecânica, acústica, térmica, textura no sentido amplo de suas pro 
priedades físicas). Outros pontos são levados em consideração co 
mo: Pontos de inflexão (juntas horizontais e verticais), dimen - 
sionamento adequado e segurança;

7.^. Manutenção - este detalhe nos revestimentos é também de suma im
portância, sendo considerado neste item, elementos como: facili
dade de reparos e reposição dos componentes, conservação e limpe, 
sa face a colocação "do material certo para o local certo";

tratamento acústico e térmico.
Na sua análise, vários aspectos são 
tro da sequência adotada e seguida no

7.2. L j nguagem - importante, face aos elementos componentes, visando 
sua interferência no resultado plástico do Edifício. Assim te
mos os seguintes elementos a serem considerados: relações com as 
interações arquitetónicas como forma, textura e cor; informação 
visível, adequação ao programa, relações formais com os demais 
sub-sistemas, interferência e composição dos espaços criados;.
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8.2.

cantos
numa

sua

8.5. int imamente
en-

dânc ias.
n i cas

8. Pav imentos
Este orgão é responsável pela função circulação, cujas principais 
obras estão caracterizadas pelos pisos, rampas, escadas e concor - 

Estas por sua vez são executadas através de inúmeras téc- 
como: carpintaria, taqueamento , 1adri1hamento, granilites, 

marmoristas, resinas plásticas, vinílicas e outras. Assim como os 
demais órgãos os pavimentos devem ter vários aspectos de análise ; 
como:

1. Expans i b i1i dade - através do sistema construído por partes, a ex 
pansibi1idade horizontal e vertical, por módulos está considera
da ;

8-3. L i nguagem - são também de fundamental 
ra, a cor, a 
se fazem presentes;

F 1 ex i b i1 idade - tanto interna como internamente os pisos estão 
inseridos na flexibilidade, sempre integrada a malha modular ado 
tada, onde as formas de acopl amen to das juntas, rodapés, 
internos e externos e arremates gerais são considerados numa ve£ 
satilidade generosa de materiais face sua existência na praça;

e 8.6. Manutenção e Economia - estão estes aspectos 
ligados pelo fato de ser este orgão um dos que mais sofrem o 
velhecimento prematuro pelo seu uso. Portanto a facilidade de re^ 
paro e reposição, conservação, limpesa e, adequabi1idade dos pi
sos face aos seus custos é umas das premissas técnicas que o ar
quiteto deve incluir na elaboração do espaço criado e construído.

importância, onde a textu- 
resistência abrasiva e o conforto térmico - acústico

9 e 10. Instalações E1etro-Mecánicas e Hidro-Sanitãrias - cujas fun
ções respectivas estão relacionadas com a mecanização e ao forne^ 
cimento de água, luz, força, esgoto, gaz, ar compr i mi do e outros. 
As obras correspondentes, às instalações E1etro-Mecãnicas, gene
ricamente estão equacionadas em redes de: força, iluminação, te
lefonia, sinalização, aparelhos e outros. Suas técnicas são as 
instalações de alta e baixa tensão elétrica, instalações de teljí

8.^. Funcionalidade Técnica - também se integra com os demais sub
sistemas principalmente quanto aos aspectos 1igadosà resistência 
e manutenção face aos inúmeros pisos específicos para as várias 
tipologias de Edifício;
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mo:
e

a

fone, 
dentes
e 1 evadores.

Nos aspectos relativos a 
talações aparentes ou não,

Face a "Funcionalidade Técni- 
- devem estar inseridos os problemas ligados a segurança, mê 

de- 
A-

nos^ postura sempre foi equacionar as ins
talações de maneira correta, não poupando economia irrisõria, pre

Outrossim, quanto ãs obras das instalações Hidro-Sanitãrias es
tas bas i camen te estão relaci onadas com as redes de água fria e quente, 
redes de esgoto, ãguas servidas e aguas pluviais, redes de i ncên 
dio, gaz, bem como as redes relativas as tabulações de ar compr_i_ 
mido atê redes de esgoto especiais como a "radioativa". A estas 
obras estão ligados os aparelhos sanitários e outros de pesquisa. 
Para a execução destas obras, vãrias técnicas são empregadas co- 

instalações de ãgua, esgoto, pluviais, combatea incêndio, gãz 
ar comprimido, além de técnicas especiais como as instalações 

radioativas acima referidas.

No item "Economia"

"Linguagem" - temos a considerar as ins 
identificadas nos espaços criados deji 

tro do sistemas gerais de comando, 
ca" 
todos e processos construtivos numa integração plena com os 
ma is sub-sistemas, com ênfase para as estruturas e vedação. 
1ém destes ainda recomenda-se a facilidade de acesso (visita 
tabulação aparente) manutenção e proteção dos vários materiais o 
riundos de uma seleção adequada.

sinalização, comunicação e elementos mecânicos correspon - 
a circulação vertical, representados pelos monta-cargas e

Assim como para os orgãos,já referidos anteriormente,vãrios as
pectos de análises, também são utilizados neste item de instala
ções especiais e pred iais,incluindo-se não só as hidráulicas-sa
nitárias, as e1etro-mecânicas, mas também aquelas referentes a 
cli ma t i zação.

Diante disso, no aspecto "Flexibilidade" - levamos em considera
ção os seguintes pontos: possibilidade de derivações, expansibi
lidade das redes, parâmetros no dimensionamento das mesmas, pru- 
matas, duetos, canaletas, de forma que tanhamos sempre uma inte
gração e compatibi1ização das redes com a malha arquitetônica.
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e tc.
equipamentos também

as
os

para

em

ca rgas , 
Tanto

ferindo optar por 
turas das obras.
t i camente

as obras complementares como os equipamentos também estão 
sujeitos aos mesmos aspéctos de análise jã mencionados como: Fle^ 
xibilidade, Linguagem, Expansibilidade, Funcionalidade Técni
ca, Manutenção e Economia. Estes aspéctos foram levados em cons_i_ 
deraçao na adoçao e criação do mobiliário da CUASO, ligados 
mesas para professores, setor administrativo, bem como para 
laboratórios quer nas áreas Humanas e Exatas, com destaque 
a área Química, Bioquímica, Médica e Biomédica.

Este por sua vez está relacionado com as Exigências Funcionais, 
Tipologias Secundárias e Primárias, dentro do "Sistema Planeja - 
mento/Proqrama, conforme Quadro ã Folha 1 76.
II. Sistema Planejamento - Programa
Assim, os elementos a serem considerados no Planejamento-Progra- 
ma, estaD equacionados dentro dos Sub-Sistemas,relativos as va
rias atividades,cujos aspectos de análise estão distribuídos

um dimensionamento compatível âs expansões fu- 
Este setor é de importância por representar prja 

a fisiologia do Edifício.

Portanto este Sistema - Produção - Construção para os Edifícios 
Universitários da CUASO, através de seus Sub-Sistemas, represen
tados pelos orgãos do Edifício e com suas respectivas funções, o 
bras e técnicas dentro dos elementos de análise considerados, pej^ 
mi tem-nos chegar ãs Possibilidades Físicas. Suas características 
Primárias e Secundárias estão inseridas visando sempre a realiza^ 
ção plena do Projeto/Obra.

11 e 12. Obras e Equipamentos Complementares - respectivamente res
ponsáveis pela urbanização externa (paisagismo e ou); bemcomope 
lo conjunto de elementos fixos e móveis da obra, integrados ou 
não a construção civil da mesma. Estes equipamentos normalmente 
se destinam a higiene e conforto fisiológico aos usuários, como 
aparelhos e pertences sanitários; armazenamento e guarda de mate^ 
riais - armários, estantes. Condições de trabalho - representa
das pelos planos horizontais através das bancadas e mesas sim
ples e de laboratório: outros elementos como quadro-negro, pai
néis de avisos, capelas, etc. Circulação - elevadores, monta-
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de
a-

1/2 Atividades Didáticas e de Pesquisa:

com

e
s im-

produção do conhecimento hui 
luz dos segu intes aj>

1. Ti po1og i a 
nhec i mentos , 
nã r i os, 
t i nados

quantitativa dos espaços, como:
e Auditório para turmas pequenas, médias e grandes, 

individuais fixas ou não, fluxo, condicionamento ambi-

e pequeno;
e leves); « 

exigências específicas;

em turmas grandes (90 a 
pequenas (10 a 20 alu-

Caracterizadas pela transmissão e 
mano ea sua universal idade; e, são analisadas sob a 
péctos:

qualitativa de espaços destinados a transmissão dos co- 
como: anfiteatros, auditórios, salas para aula, semi- 

salas de desenho, atelier, laboratórios leves e pesados des^ 
a prática experimental e científica;

3. Classificação - Seus Critérios:
“ Número e tipo de usuários; distribuídos 

150 alunos); turmas médias (30 - 60) e as 
nos) ;

- Grau de privacidade - para isto os espaços poderão ser: privado, 
semi-privado e público;

- Fluxo (pessoal) ~ dividido em intenso, médio
- Acesso - a pé - por veículos, misto, (pesados
“ Equipamentos - pesados, leves, bem como as

2. Anã 1 i se
- Anf i teatros 

car te i ras 
ental, equipamento audio-visual e acessos;

_ Salas de Aula e Seminários - para turmas médias e pequenas, 
os nossos equipamentos referidos no item acima;

- Laboratórios leves e pesados - para turmas pequenas, médias 
grandes sendo seus equipamentos constituídos de bancada, 
pies, com ou sem a prancha de instalações, atividades privadas, 
acesso e com fluxo compatíveis dos usuários a pé e ou motorizada 
Seus equipamentos estão vinculados às instalações de ãgua fria, 
quente, destilada, vácuo, gaz, esgoto, ar comrimi do, exaustão dos 
gazes através de capelas e condicionamento ambiental de ar (remo 
ção), unidade, calor e luz.

5 grupos. Primeiramente vamos discorrer sobre os elementos 
substancial importância nos Edifícios Universitários que são 
queles ligados a didática e a pesquisa.
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com-

número e ti-

i

e 
bas icos,

5. Atividades de Serviço:
Também são analisadas
têrios das demais atividades que jã abordamos anteriormente.

e seguidas suas adoções quanto aos mesmos cr_i_

como para com as

e considerações nos proje^
Atividades Administrativas::
Nestas atividades os aspectos de análise 
tos e obras se equacionam quanto:
- Critérios de classificação - distribuídos quanto ao

po de usuário (individual, em grupos pequenos, médios e grandes);
- Grau de privacidade e fluxo iguais aos do item anterior;
- Idem para os itens relativos aos Equipamentos e Mobiliário, bem 

implicações dos elementos de vedos e paramentos.

6. Atividades Complementares:
Referem-se basicamente ã satisfação das necessidades da comunidade 
institucional; sendo que os grupamentos para atendimento estão dis^ 
tribuídos quanto:
- Alimentação (restaurantes, refeitórios, cozinhas, bares, lancho-' 
netes);

- Saúde e assistência social» inclusive alojamento;
- Comércio e serviços públicos (lojas, telefones, postos de abaste^

o

cas para suas instalações e uso;
- Implicações tecnológicas - distribuídos em 3 (tres) tipos de im

plicações caracter i zadas , por unidades face aos componentes exig_i_ 
dos como agua fria e quente, eletricidade (luz e força), gáz, ar 
comprimido, vácuo, água destilada, exaustão, ar condicionado com 
ou sem controle de temperatura e umidade do ar;

- Implicações Estruturais - quanto aos problemas relativos ao 
portamento do sistema estrutural do Edifício, face ãs varias so
licitações que o mesmo é submetido como: sobre-cargas, vibrações, 
vaos livres, pé direito, e ou;

- Implicações de vedações e revestimentos - face às solicitações 
que os vedos e os paramentos sofrem através da açao dos meios a- 
cidos, básicos, radioativos, nao limpos, contaminados, acústi - 
cos, térmicos, visuais, 1 uminescentes e etc;

~ Implicações de segurança - emergência - relativos ao material, 
pessoal, blindagem elétrica; bem como quanto a proteção e comba
te ao incêndio, numa terapia preventiva e corretiva.
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Exemplos de Componentes dos Edifícios Modulares:C.

Professores

Folha 199“ Esquemas Construtivos

A seguir, ainda temos como sugestão exemplos de ocupaçaoedi^ 
tribuiçao de elementos componentes dos Edifícios Modulares, a saber:

C. Exemplos de Componentes dos Edifícios Modulares - 
Elementos Básicos da Coordenação Modular

192
193
194

Folha
Folha
Folha
Folha

195
196
197
198

í

- Divisórias/vedações - Folha
~ Equipamentos - Folha
- Equipamentos - instalações - Folha

cimentos, correio etc);
- Circulação e transporte: ligados as áreas de estacionamento abe_r 

to e coberto, vias, garagens, serviços, páteos de carga e desca£ 

ga.

com as várias faixas de uti1izaçao,dentro da es- 
(Folhas 189/190/191)•

■ Wi

■

7. Atividades de Extensão - destinadas a prestação de serviços exter
nos a comunidade dentro da gama de atividades relacionadas com a 
vida social e cultural da instituição, como: museus, creches e ou
tros, a luz das exigências peculiares pertencentes a cada cidade u 
n i vers i tãr i a.

No trabalho do Fundusp executado pelos setores e membros com
ponentes do grupo, sao complementados pela escala numérica horizontal 
e vertical da coordenação modular adotada na distribuição de espaços 
(salas e outros) dentro da malha (Folha 189). 
Planos: 
Horizontal e vertical 
cala modular

- Exemplos de Salas de Aula: (adotados)
~ Exposição e Seminários
- Laboratório de Ensino e Pesquisa
- Laboratório de Ensino e Apoio de Pesquisa
- Salas de Expediente e
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201Foi ha
200Foi ha

Folha 202
D.

proj etos

os

pro
cessos adotados a partir de 1972, a saber:

Obras abaixo relacionadas:
• INstituto de Geociências

a

. Faculdade de Medicina e Veterinária

. Faculdade de Odontologia

de Comunicações e Artes

. Instituto de Eletrotécnica 
Pavilhão de Fotometria

. Instituto de Física 
Edifício Principal

Esquemas construtivos
Foi ha

1_ etapa 
2^ etapa
3- etapa
4- etapa

1? etapa
2? etapa
3? etapa

etapa

1975
1979
a ser executada.

1975
1977
1979
em execução

i.

- Detalhes Construtivos
- Expansibilidade vertica 1/horizonta 1

Estrutura de concreto - Detalhes eVistas Gerais

. Faculdade de Filosofia
Letras e Ciências Humanas 

(Departamento de Filosofia) 
(Departamento de Letras) 
(Departamento de Letras)

. Escola

1976
1977
1978
a ser executada.

1975
1977
1978
a ser executada.

1977
1980 (Ortodontia)
1977 a ser executada.

1- etapa
2- etapa
3- etapa
4^ etapa

1- etapa
2- etapa
3- etapa

completo - 1977________
(Vide detalhe - Folha 203)

1- etapa - 1976
somente estrutura (paraiizada)
1? etapa - 1977
2? etapa - concluída
3^ etapa - a ser executada
1? etapa
2É etapa
1? etapa
(Térreo)

e no

Família de Módulos Estruturais e 
1 i dade

Expansib_i_
200

. Unidade de Ensino e Pesquisa do 
Hospi ta 1 Un i vers i tári o 

. Instituto de Matemática
e Estatística "Bloco B"

Características Técnicas Gerais das Principais Obras Modu lares na CUASO 
- década 70/80 - A Experiência na USP:

Com base nestes estudos o Fundusp realizou inúmeros 
e obras modulares nos CampP'da USP: Capital - CUASO, e no interior co
mo Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba.

Considerando que nosso estudo específico, se relacione com 
projetos e obras locados no Campus da CUASO, a seguir, em destaque, a- 
nalisamos e descrevemos as obras executadas dentro dos métodos e
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Sistema Planejamento/Programa

□ □3
___ :

i e
G
G

C

G
G
G

G

L— —
I

Sala de aula - exposição ; 
50 alunos j
área = 81 m2

______

Sala de seminários - discussão 
15 alunos 
área = 55,8 m2
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Laboratório de pesquisa 
área = 16t2Q>m2

Laboratório de ensino 
25 alunos 
área = 97,20 m2
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Laboratório de ensino 
30 alunos 
área = 97,20 m2

Apoio pesquisa 
área = 16,20 m2
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, Sala de professor 
2 professores 
área = 19,44 m2

Sala expediente 
4 funcionários 
área = 32,40 m2

Sala de professor 
1 professor 
área = 9,72 m2
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k.b. D - Características Técnicas Gerais das Principais Obras 
na CUASO - década 70/80,

C U A S O 
Obra - 16a 
Qd. E - 1 1

7-

EDIFÍCIO MODULAR - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

12/22 e 32 etapas/1975/77/78
Travessa 5, n? ]09
Projeto: Arq? Gabriel Sister

jflHnWlj*

. Localiza-se dentro da Alameda das Areas Humanas entre a F.F.L.C.H., 
area do futuro Instituto de Sociologia/Psico1ogia, FAUUSP, Reserva E- 
cológica, Instituto de Química (setor profissiona1izante) ea Av. Prof. 
Luciano Gualberto (parte para o Setor Administrativo da USP) .
. Destina-se a pesquisa, didática e prestação de serviços extensivos 
a Comunidade na área da Geologia, Mineralogia e Petrologia e ou. 0 I ns 
tituto e composto por k Departamentos; sendo que até o presente es^ 
tão instalados na CUASO os Departamentos de Geologia Geral, Mineralo
gia e Estratigrafia , bem como Administração do Instituto e serviços 
complementares de apoio. Este projeto, juntamente com o da F.F.L.C.H., 
foram os primeiros na CUASO,nesta tipologia de Edifícios coordenados 
modularmente a partir do sistema estrutural e demais componentes. Ba
sicamente o partido se caracteriza pela distribuição dos Blocos pavi- 
Ihonares em forma retangular, interligados por uma circulação central 
de usuários e < 
Se desenvolvem em 3 
de expansão nos sentidos horizontais

de instalações EIétricas/Mecãnicas e Hidro - Sanitãrias .
J e k pavimentos máximos,mas com previsão de ãreas 

e também no sentido vertical.
(Cont i nua)
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tres primeiras etapas deste Ins-

Cont i nuação
EDIFÍCIO MODULAR - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

■

/ ,v >

• Caracters i t i cas Físicas Gerais: as 
t i tu to, 
aproximadamente.
. Áreas: 6.400

5.400
4.050

Nestas áreas , anter i ormente
1 e Biblioteca do lnst_i_ 

e o sistema de Gaz, Ar Comprimido, água es_ 
goto, oficinas e demais áreas da infra-estrutura-suporte. Quanto aos 
aspectos físicos, são praticamente as mesmas técnicas e materiais ado
tados nos Edifícios Modulares; diferindo apenas quanto às suas insta- 
laçes; pois estas são pesadas e com caractersiticas próprias para la
boratórios, incluindo-se o pormenor da exaustao dos gazes através das 
capelas; bem como do condicionamento do Ar para alguns 1aboratórios. 0 
conjunto espelha com certa fidelidade essa tipologia de obra, respon
dendo o programa de necessidades propostas, bem como os ma ter iais ado
tados e também a filosofia de projetar e construir por partes. A urba^ ■ 
nizaçao externa com seus páteos de acesso e circulação, praças e jar
dins dão ao conjunto um resultado plástico agradável apesar das limi
tações de otimização das áreas internas eexternas quanto a monotonia 
aparente.

, inaugurada em 1975 ~ (1- etapa)
, inaugurada em 1977 ~ (2É etapa)
, inaugurada em 1978

além de estarem instalados Departamentos 
referidos, temos parte da Administração Geral 
tuto; bem como sub-estaçao

fazem parte do projeto global com área prevista para 22.000m^ 
m2 
m^,
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sua

(Cont i nua)

—

F i1osof i
Letras
Av. Prof. Luciano Gualberto,

Edifi - 
Químicas

e ver i ca i s de 7-20 x
a sua flexibilidade e expansibilidade permitida, 

um eixo principal de circulação, ao longo 
diversos setores de didática,

e Letras da F.F.L.C.H 
(Ia etapa)

EDIFÍCIO MODULAR - DEPARTAMENTOS DA F.F.L.C.H,
Ciências Sociais - 15 etapa/1975 

- 25 etapa/1977 
n? 315

Projeto : Arq? Luiz Camargo - Fundusp

C U A S 0
Ob. 8a/8c
Qd. 13

a e

F ís i ca s Gera i s : Edifício projetado dentro da coorde^ 
total de 30.700 m^, destinado a alojar os De-

Es- 
as

3.600 mj
793 m2,

. Localiza-se no setor da área das Ciências Humanas entre os 
cios do Departamento de História e Geografia, conjunto das 
e Instituto de Geociências.
. Destina-se a pesquisa, didática e prestaçao de serviços a comunida
de dos Departamentos de Ciências Sociais 
. Areas = A.700 m2, inaugurada em 1975 “

, inaugurada em 1977 " (2a etapa)
, inaugurada em 1983 " (3- etapa) (parte do Departa_ 

mento de Letras - obras em continuidade).
. Caracter ís t i cas I __________
naçao modular numa área total 3n 7nn m2 
partamentos de Fi1osofia,Ciências Sociais e Letras da F.F.L.C.H. 
sa solução em modulos mostrou-se a mais conveniente para atender 
exigências de execução das obras civis por partes; assim como permi - 
tiu que os projetos,passassem a ser uma composição sobre uma malha 
contínua, a qual se extendia pelas áreas das Ciências Humanas. 0 par
tido adotado se caracteriza pela justaposição de modulos estrutu
rais horizontais e vericais de 7*20 x 7.20 m com crescimento em todas 
as direções, face a sua flexibilidade e expans i b i1i dade permitida. Se 
desenvolve a partir de um eixo principal de circulação, ao longo do 
qual foram agrupados os diversos setores de didática, pesquisa, admi
nistração e outras áreas complementares em vários departamentos ja de 
f i n i dos ac i ma aos quais ficamgarantidas as possibilidades de execução 
parce1ada sem comprometimento da funeiona1idade do todo , a aprtir do de- 
talhamento das áreas prioritárias a cada etapa programada.
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EDIFÍCIO MODULAR - DEPARTAMENTOS DA F.F.L.C.H.

e Lanchonetes 
c ircu1açao ..

 2.673m2
1 .863m2 
2.106m2 
8.586m2 
10.978m2 
30.780tn2 

terrapleno movimentado através da a 
em estacas pré-moldadas com capacida^ 

pavimento térreo e mais 3 pavimentos. Estrutura mo 
intercoluneo de 7-20 x 7.20m,

e ou)

i

i&w
- v ■

4.698m^
0 projeto no seu todo, tem os seguintes dados com relação as suas 
reas:
• Setor didático dos Departamentos Ciências Sociais 
(composto de 3 salas com 50 lugares e 2 anfitea - 
tros com 300 lugares).

. Setor de Docência (salas de Professores 

. Vivência dos Alunos
• Setor de Serviços e 
. Biblioteca integrada
• Departamento de Letras  
Area total prevista 
• Caractersiticas Físicas Gerais: 
doção de vários níveis. Fundação 
de para resi s t i r o 
dular, com base no modulo de 0,90 m, com intercoluneo de 7-20 x 
com possibilidade de construção independente. Cobertura em lajedecojn 
ereto, impermeabilizada com Neoprene-Hipa1on, protegidas termicamente 
com placas de concreto leve. Vedos e alvenaria de blocos, tijolos de 
barro macico. Vãos - caixilharia de alumínio do piso ao teto, com pe_i_ 
toril de chapa dupla de alumínio pintada; portas com compensado de 
cedro. Paramentos - massa grossa e fina e P.V.A.; sendo que o concre
to foi protegido com silicone. Pavimentos - paviflex nas salas e cor
redores; sendo que sanitários e copas em oxicret; externamente em pl<a 
cas de concreto. Hidráulica e Elétrica - aparentes segundo as normas 
do Fundusp. Plasticamente o resultado do Edifício se assemelha a um ser 
orgânico que cresce a medida da necessidade construtiva.
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(Cont i nua)
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C U A S 0
Obra - 17
Qd. F - 9

EDIFÍCIO MODULAR - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 
^-^[BlocoB/lÉ/25 etapa/1 979/81 j 

j Rua do Matão, n? 1010
Projeto: Arq? Gabriel Sister

Xste Instituto é composto de_2 (dois) Edifícios - Bloco A e B; os me_s_ 
mos localizam-se no final da Área Humana, limitando-se com a_ FAUUSP, 
Instituto Eletrotécnica, Faculdade de Economia e Administração e Ins
tituto Oceanogrãfico. Sua posição é estratégica no çampus, pois foi
planejado para atender tanto as Áreas HUmanas como Tecnolog icas da CTSP . 
. Destinam-se a pesquisa, didãticã”e prestaçao de serviços extensivos 
a comunidade de acordo com as razoes precipuas da Universidade. . No 
Bloco "A" estão instaladas as salas dos Professores, o setor Adminis
trativo, Biblioteca, parte da pesquisa e didática e serviços de a- 
poio do Instituto. A característica deste edifício está v i ncu1 ada a 
tipologia emergente da década de 60, apesar de ter sido proj etariP ze 
construído nos anos 70. Tema forma retangular, monobtocoy;por-tan-te^ 
nao expansível; mas internamente seus espaços permitem flexibilidade. 
Toda sua área útil está d i strjbujda. em 3 (tres) pisos, térreo e ma i_s_ 
2 (dois) pavimentos. As principais características físicas a serem 
consideradas, estão vinculadas a sua estrutura de concreto_ jy>a_rgn_té_ 
mu ito bem elaborada na adoção dos pilares.,.„v.Ígã-S , br i se-so- 
lei 1 ; bem como na caixilharia de alumínio com v i_d.ro d.up-1-O- e- per s i ana5_ 
i_nternas, dotando, o ambiente de proteção termo-acústi.co__e cont_ro 1 e 
d.e i 1 um i nação. Nos demais órgãos do Edifício, os materiais técnicos ã 
companhama fi1osofia de projetar e construir do Campus.
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EDIFÍCIOS MODULARES - INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATÍSTICA
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. Area construída e i naugu_rada_em_l97íL-=-7-738 .
A partir dos anos 70, a. CUASOyreformu-1-a'seus^proj e tos e obras no Cam
pus,' portanto a- -contrnaação- ^fas obras do Instituto de Materna t i ca/^ôSe 
decem-xa nova proposta íVCoordenação Modular - 0 Bloco "B" - é projeta
do no seu todo, e construído por parte atendendo as necessidades da 
Instituição; bem como os recursos económicos-financeiros disponíveis. 
Assim é que a lê etapa foi concluída em 1979, com área coberta de 
1.215 m^, na 2ê etapa totalizou mais 2.075 cuja conclusão e uso 
foi em 1981. 0 Bloco "B", tem portanto as mesmas caractersiticas físi 
cas dos demais Edifícios Modulares desta época, onde seu terrapleno e 
simples por estar locado em área plana. Fundações ern^estacas pré-mol- 
dadas preparadas para receber até 4 pavimentos isoladamente (blocos). 
Estrutura, executada numa malha em duas direções com 0,90 x 0,90, sen^ 

__ ___ __ __ __ J . 0 concreto estrutural é aparente 
_2_..ica, onde o uso da fôrma metálica muito contr^bi[ 

Vedos em blocos de concreto, tijolos laminados e divisões leves ijí 
Vãos em caixilhos de alumínio com vidro transparente e 
locais específicos. Revestimentos normais, idênticos as_ 

Pisos - oxicret na ci rculaçãOj ^pavTFTex- 
exte- 

e vi s i távei s . 0 coji 
> externo, bem como pela harmonia 

de fachada .conseguida pelos bri.ses-vertica is.,_dando um 
co razoável.

do seu intercoluneo de 9-00 x 9.00 
de boa qualidade técnica, iu. J 
ternamente. 
temperado em 
demais obras desta tipologia.
nas salas normais; sendo em placas de concreto semHrus.t jco no 
rior. Instalações Hidrãu1icas/E1étricas aparentes 
junto é complementado pelo paisagismo 
da compos i ção 
£_esu 1 tado p1ás t i
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C U A S 0 
Obra - 15b 
Qd. G - 7

las teóricas (
. Areas = 1.300

1 .800

J

dentro 
i x 0,90

ao Instituto Eletrotéc- 
Instituto Oceanogrãfico.

na área da pesquisa e didática (ajj

EDIFÍCIO MODULAR - INSTITUTO DE FÍSICA

Edifício Principal 1? e 2- etapa/1976/77
Travessa R 1, n? 125
Projeto: ArqÇs Juan Gadea

Cláudio Di Segni

. Localiza-se no Instituto de Física, próximo 
nica, Centro de Vivência da Física e 
. Destina-se a Física Experimental, 

e prã t i cas).
m^, inaugurada em 1976 - (1? pavimento) 
m^, inaugurada em 1977 “ (pavimento térreo) 

. Caractersiticas Físicas Gerais: o projeto foi desenvolvido 
da coordenação modular, a partir de uma trama ortogonal de 0,90 
m. com intercoluneo de 10,80 x 10,80 m. ,em concreto armado aparente. 
Fundação em estacas pré-moldadas dentro da filosofia proposta nos pro 
jetos da CUASO; preparados para resistir as cargas de até 4 (quatro) 
pavimentos. Estrutura basicamente composta de panos de lajes nervura- 
das nas duas direções com capacidade para até 500 Kg/m^ em qualquer 
ponto. Estas lajes estão simplesmente apoiadas nos pilares distancia
dos de!2 módulos base. Cobertura - em teto plano impermeabilizada com 
Neoprene-Hypa1on, com isolamento térmico através de placas de_sombrea_ 
mento em concreto leve. Vedos - em tijolos de barro maciço. Vaos - em 
caixilhos de alumínio acoplados com brise-soleil (na fachada frontal. 
Revestimento em massa grossa e fina com P.V.A. Pavimentos - em pi
sos vini1icos-amianto,cerãmicos e de borracha nas grandes circula ~
ções entre as áreas das salas de aula e professores.
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EDIFÍCIO MODULAR - INSTITUTO DE FÍSICA

Ijj

i
■li

sua 
a

se- 
En-

blocos em referência,estão 2 blocos de Anfitea 
níveis 

) num partido cuja forma é retangular, o_n 
longitudinal se complementam dando o caráter do e- 

ação conjunta de materiais e técnicas específ_i_

Instalações Hidrãu1icas/Elétricas - são praticamente todas aparen
tes, visitáveis permitindo manutenção fácil devido principalmente a e 
xistência de duetos verticais de passagem. Quanto a iluminação das sa^ 
las foi equacionada através de 1uminãrias,também aparentes com 500 
1ux de iluminação compatível com as necessidades, 0 Edifício plastica^ 
mente responde o programa proposto, principalmente no tocante a 
construção por partes. Assim é que numa primeira etapa conclui-se 
Estrutura de um dos blocos laterais do conjunto. Este por sua vez 
ria complementado por mais dois blocos semelhantes ao existente, 
tre estes,separando os 
tros e Áreas de circulação vertical, todos distribuídos em 3 
(térreo e mais 2 pavimentos) num partido cuja 
de o re t i1íneo e o 1 
difício proposto, numa 
cas.
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C U A S 0
Obra - 99
Qd. L - 5
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FACULDADE DE MED ICI NA,VETERINARIA E ZOOTECNIA 
fase/1977

Travessa 15, n? 496
Projeto: Arq? Osmar A. Mannini

. Localiza-se no setor Médico da CUASO, próximo a Faculdade de Odonto 
logia, Hospital Veterinário e áreas reservadas ás unidades complemen
tares ao Setor em questão na USP/SP.
. Destina-se à pesquisa, didática e prestação de serviços a comunida
de na Area da Medicina Veterinária e Zootecnia (Departamento de Medi
cina Veterinária Preventiva e Saude Animal e Departamento de Patolo
gia e Clínica Medica).
. Area total prevista = 20.000 m?.
. Area desta etapa = 4.857 m2 (1^ fase - concluída)
Esta área concluída se refere a 1- etapa de obras do Bloco 17 “ que 
abrigara Departamentos 1 ígados ao Ensino e a Pesquisa: Terapêutica Cl_i_ 
nica, Medicina Veterinária Preventiva, Anatomia Patológica, compleme£ 
tadas pela garagem (981 m^) , a 1 moxar i fado, box de lavagem eabrigodos 
veículos da Faculdade.
. Características Físicas Gerais: o conjunto da Faculdade de Medicina 
Veterinária foi projetada também obedecendo a coordenação Modular, é 
constituído de vários blocos por Departamentos e Pavilhões destinados 
3o Hospital Veterinário para pequenos e Grandes Animais. Por questões 
económicas-financeiras a USP somente destinou verbas para construção 
parcial do bloco 17; ficando o restante instalado nos Pavilhões prov_i_ 
sórios da CUASO. 0 Bloco em referência foi executado dentro da malha 
de 7-20 x 7-20 m, permiti ndo expans ibilidade e flexibilidade. Seu terna 
pleno e plano, não apresentando dificuldades construtivas. Fundações 
em estacas pré-moldadas devido o lençol freãtico ser a 1 to. Estrtutura 
em concreto aparente dentro do padrao adotado no Fundusp pos 70. Ve- 
dos em tijolos maciços de barro, internamente vedações em painéis Su
deste. Vaos em caixilhos maximar de alumínio anodizado. Pisos de alta 
resistência Durbeton, para as áreas de serviços, biotérios, escadas e 
no restante vinil tipo laticínio. Revestimento - massa grossa, ^fina, 
P.V.A. e poliuretano. Instalações Hidráu1icas/E1étricas e Mecanicas 
são visitáveis instaladas no forro técnico. Cobertura impermeabiliza
da com Neoprene-Hypa1on, tratada termicamente com placas de 
leve. 0 resultado plástico obtido é semelhante aos demais 
modulares da CUASO, complementado pelas áreas externas urbanizadas.
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pesquisa e didática da Ortodontia e Odontopediatria da

J

I

I

leves de 
naria de tijolo maciço
1

C U A S 0
Obra - 1Oa
Qd. J - 5

i
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programa proposto abrigará todos os Depaj^ 
de 
á- 
em 

noturno), 300 funeionários e 150 
tota 1

de 
de 

a p rox i ma_ 
em estrutura de concreto

EDIFÍCIO MODULAR - FACULDADE DE 0D0NT0L0GIA/1980 
ODONTOPEDIATRIA/0RT0D0NTÍA - Bloco 2.

Av. Prof. Lineu Prestes, n? 2227
Projeto: Arq? Osmar A. Manmini

íi
li 5

I

I -
H

i

í
I -- ------- «. ‘ -I

. Localiza-se no setor da CUASO, próximo ao H.U., Unidade de Ensino e 
Pesquisa do mesmo Hospital e I.E.A.
. Destina-se a j
Faculdade de Odontologia da USP.
. Area = 2.300 m^, concluída em 1980.
• Características Físicas Gerais: Edifício projetado e construido 
acordo com o módulo USP/Capital - (0,90 x 0,90_m). Intercolúneo 
7.20 x 7-20 m; sendo que o global do conjunto é de 24.000 m 
damente. Desta área foi construído 14.000 m^ 
aparente, obedecendo a malha modular acima referida. No entanto someji 
te 2.300 foram concluídas ate a presente data. Cobertura plana imper
meabilizada com Neoprene-Hypa1on, isolada termicamente com pla.quetas 

concreto celular. Forro metálico tipo Dampa. Vedos - em alve.
) comum, internamente com divisórias de_ madeira 

leve tipo sudeste. Pisos - oxicret e paviflex na Administração e nos 
laboratorios vinil laticínio , nos corredores de circulação pisos de 
borracha. Vãos - em caixilhos de alumínio, portas de cedro lisas es
maltadas com batente de Alumínio. Revestimentos - P.V.A., e fórmica. 
Hidráulica e Elétrica toda aparente e visitável inclusive as descidas 
das águas pluviais- 
A Faculdade de acordo com o [ . .
tamento básicos e profissiona1izantes, compreendendo as clinicas 
atendimento ao público, numa prestação de serviço ã comunidade^ A 
rea abrigará uma populaçao estimada na sua plenitude de ocupaçao 
cerca de 420 alunos (período diurno e 
professores. Assim, este edifício modular quando concluído num 
de 585 módulos com 7.20 x 7-20 m, se distribui em blocos de até 4 
(quatro) pavimentos, defasados ao longo da circulação central, resul
tando plasticamente numa obra cuja caracter1 stica ê a pavilhonar com 
possibilidades de serem executadas por partes,ã medida das necessida
des da Faculdade de Odontologia.



213

•1

>

instalações comple -

o

C U A S 0 
Obra-IABC 
Qd. E - 1 1

í
■i

1

I:i4

► Vãos 
com de.staque 
PIast i camente 

ressaltan- 
particularizando-se a áreaemques_ ■

iiJ

i

EDIFÍCIO MODULAR - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 
SALAS DE AULA/1977
Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, n? ^43 
Projeto: Arq°s Alfredo Zanuzzi

Juan Gadea - Fundusp

. Localiza-se no setor central da CUASO, ao lado do edifício princi 
pa1 da ECA, Reitoria antiga e junto aos pavilhões de concreto pré-moj^ 
dado do Instituto de Psicologia.
• Destina-se a didática (salas de aula) da ECA e 
mentares.
. Area = 6.375 m^ ” concluída em 197^.
. Características Físicas Gerais: esta área construída^ faz parte de 
um conjunto maior, o qual teve início,face as instalações .previstas 
para os Jogos Panamericanos anteriormente programados pela segunda vez 
a serem real izados em Sao Paulo. Entretanto, como os mesmos nao se e- 
fetivaram, os 3 (três) Blocos que na época se encontravam na estrutu
ra de concreto, foram destinados a ECA. Quanto aos aspectos técnicos, 
nao diferem dos demais blocos modulares; onde sua fundaçao e estrutura 
foram preparadas para receber até 4 pavimentos. Coberturas em teto 
plano, impermeabilizada com Neoprene-Hypa1on. Vedos em blocos de con
creto; sendo os revestimentos de massa grossa, fina e pintadas com P. 
V.A. e borracha clorada nas vigas de testeiras que formam o brise so
le i 1 . Seu i n terço 1uneo é de 9 • 00 x 9,00m, com base no mõdulo de 
0,90 x 0,90 m que formam as lajes de piso e cobertura (nervuradas nas 
2 (duas) direções). Pisos vinil icos internamente, complementados no ex 
terior com placas de concreto formando os passeios e acessos de pedes
tres. Instalações Hidrãu1icas/Eletricas Aparentes; sendo que os 
sao em caixi1hos de alumínio indo do teto ao peitoril, 
para as portas de acesso tratadas com vidro temperado.
o resultado obtido se assemelha ãs demais obras similares, 
do~se o vigor nas cores dos brises, 
taÕ.
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grande parte a pesquisa e didática da Faculdade de Me^ 
integrada ao H.U.; bem como a parte das Biomédicas -

EDIFÍCIO MODULAR - UNIDADE DE ENSINO E PESQUISAS 
DO H.U. e I.C. BIOMÉDICAS/1977/1984

Av. Prof. Lineu Prestes, n? 2.415
Projeto: Arq? Osmar A. Mamnini eEquipe Fundusp

setor Médico do Campus, ao lado do Hospital Univers_i_ 
Faculdade de Odontologia, áreas compl ementares da pa_r 
e fronteiriço ao I.E.A. - Instituto de Energia Atômj_

vazios necessários ao equ i 1 íbr i o e harmonia do 
seu programa obteve nos espaços construídos resul 
o nível de projeto proposto.

. Loca 1i za-se no 
tario, próximo a 
te Médica da USP 
ca.
. Destina-se em 
dicina da USP, 
Bio I I I — Departamento de Imunologia - I.C.B. (atual). 
. Area = 5-808 m^, inaugurado em 1977.(Adaptação 1984).
• Caractersiticas Físicas Gerais: este edifício também faz parte do 
conjunto ligado ã coordenação modular, adotada nos anos 70 na CUASO. 
É composto basicamente de 7 blocos interligados por corredores de cir_ 
culaçao e serviços. Sua maior ãrea está implantada em cota - 3»00 m com 
relação a Avenida de acesso (Professor Lineu Prestes), permitindo fa
cilidade de comunicação com o H.U. e seus serviços complementares. A 
estrutura de concreto armado aparente é formada por lajes nervuradas 
nas duas direções com intercolúneo de 7-20 x 7-20m. Cobertura imper
meabilizada com Neoprene-Hypa1on, protegidas termicamente por placas 
de concreto leve. Piso vinílico tipo lático (alta resistência) a áci
dos, bases bem como ao desgaste abrasivo,com adoção de borracha (plu- 
rigoma) nas circulações. Vãos, Revestimentos e Vedos dentro dos novos 
tipos de materiais e técnicas já referidas nos demais edifícios modu
lares. Plasticamente o resultado desta obra; bem como da Faculdade de 
Medicina Veterinária ficam prejudicados pela carência de movimentação 
dos panos,cheios e vazios necessários ao eaui 1 íbr io e harmonia do con
junto; no entanto 
tado coerente com
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4.5. Período 1980

Obras Concluídas

4.5. Período 1980/08-1984

ObservaçõesAno Obra
1980

*ReformaA.765 X

reforma

.Posto Telefónico 200

.Terminal de Onibus

2.300 z

400

7.665

1981

2.075

í

740

39.208 /.Hospital Universitário

o

4

I

*Bloco C
*Conj.Aquát i co

300
300

.Faculdade de Odontologia
(Or todont ia)

.FAU-USP (Painéis Internos)

.Creche Universitária 1? módu-
1 o

Re i tor
Prof. Waldyr M. Oliva

.Inst. Geociências - Cabine Fo£ 
ça
.BANESPA - Agência

400
1.725/

*Compl ementa - 
ção lê etapa.

a 
fun- 

a

*Reforma dos Djí 
partamentos 
Proj/H ist/Tec.

I
■

♦
.Escola Educação Física 
Area complementar

.CEPEUSP - Vest. Piscinas

.Inst. Matemática e Estatísti
ca - Conjunto Didático "Bloco B. com- 

plementação.

Cronologia dos Fatos - Pesquj^ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Area Tota i s

m2 m^

a Agosto de 1984, limite deste trabalho.

*4.765m2 de ca_i_ 
xi 1 har ia - Fer_ 
ro por alumí
nio.

*3.280m2 Area/ 
Páteo de mano 
bras.

.CRUSP - Bloco B 
Audio-Visua 1/e ou
.Bloco F
ca i x i1 ha r i a

.Faculdade de Medicina Veterinã 
r i a , Zootecn i a (vest. centro v_i_ 
vencia de alunos)

CUAS0 - Cidade Universitária "A.S.O."

*Módulo atendj_ 
mento e serv_^ 
ços.
Obra de 3 ges^ 
toes de Reitc> 
res (1971 
1981) em 
c ionamento 
Pediatria

*Executado com 
recursos pró
prios do Ba- 
nespa.
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Obras Concluídas

• 5 • Con t inuação

Observações
Ano Ob ra

444.7^8
2

1982 (andar tér-Bloco C
Reforma1 .600

Area

tReforma900

2.100

.I.C.B.
Reforma
Reforma

5*40

. FAU

.I. Psicologia (1^ etapa) 500

7.1^0

900
600

Re i tor
Porf. Antonio Helio Guerra Vieiera

Re i tor
Prof. Waldyr M. Oliva

Transferênc i a 
do Galpão. 
Reforma.
Ampl iação da Re^ 
de Elétrica de 
300 Kva/para 
600 Kva.

.Faculdade de Educação - Ade - 
quação andar terreo. Biblioteca
.FUNDUSP. Pavilhão dos escirto 
r i os

.CRUSP
reo)
.CEPEUSP - Recuperação de 2 Qua_ 
dras Po 1i va1 entes

Reforço pilar 
P3.

i

1 ,200m2.
Aberta.

Transfer iu - se 
do setor da Zc> 
o 1 og i a p/ o s_e 
tor Serviço.

.Serviços Gerais - Prefeitura 
CUASO. Galpão do H.U.

Reforma pisos 
vedações.

Bloco I, Conj. Didá
tico (Dep? Anatomia)

.CRUSP - Bloco A

.EPUSP. C.C.E.

CUASO - Cidade Universitária "A.S.0."

At = 71.189 m 
Período:
01.78 a 01.82

Cronologia dos Fatos - Pesquj_ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Area Tota i s
m^ m^
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Obras Concluídas

4.5• Con t i nuação

Ano ObservaçõesObra

•F.F.L.C.H. - Depart? de Letras 723 e I

400

.MAC. Salao de Esposiçoes 1.100

.CUASO - Cabines Alta Tensão 50

Portaria de Entrada do
20

5.500

700

BI oco VIII.F.O. Bi blioteca

720

1.830 Reformas Gera i s

11.043

08.84

.I. Psicologia Bloco 2

.CRUSP. Bloco H.I

Re i tor
Prof. Antonio Helio Guerra Vieira

.H.U. - Garagens, depósitos in
flamáveis, portarias, lixeiras

Prosseguimento 
de Obras.

Acabamentos 
i nstalações 
Parciais na e£ 
trutura exis - 
tente.

1983 
e

1 984

.CUASO 
Campus
.I.C.B.

Prossegt? de £ 
bras sobre es
trutura exis - 
tentes 1 ? e 29 
pavimentos.

.H.U. - Unidade de tnsinoepes- 
quisa . Biolll/Dept? de Anato
mia

At? = 18.183 
Per íodo: 
01.82 a

Demol. das es
truturas dos 2 
Blocos numa á- 
rea de 8.400 m2

Em Acabamento 
final .

Adaptação de £ 
rea dos órgãos 
centrais Reito 
ria.
Energ.Elétrica

Biomédicas II. Dept? 
de Imunologia, Microbiologia , 
Parasitologia e Biotério

Reforma p/ adajD 
tação da Area 
da Anatomia.
1.500 m2. exe
cutada a estri£ 
tura de concre
to.

CUASO - Cidade Universitária "A.S.O."

.CEPEUSP - Estádio Olímpico ves^ 
t iãr ios.

Cronologia dos Fatos - Pesqu_i_ 
sa junto ao FUNDUSP - D.P.
Área Tota i s2 2mx m£
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP - H.U./1981
Av. Prof. Lineu Prestes, n? 2505
Acesso Público - Rua Aquianés n? 100
Projeto: Arq? Osmar A. Manmini e equipe/Fundusp

. Localiza-se no setor médico, próximo da Faculdade de Odontologia 
I .E.A.
. Destina-se a atender a filosofia de integração do ensino,nas profis_ 
soes ligadas a saúde entre si com o Hospital Universitário, numa evo^ 
1uçao para atender os mais recentes métodos de atendimento e ensino. 
Portanto a pesquisa e a didática é sua constante de ação, complementa^ 
da pela prestação de serviços â comunidade,incluindo-se convénios com 
entidades públicas.
. Area = 39.200 m^, inaugurado parcialmente no final da Reitoria do 
Prof. Orlando Marques de Paiva; sendo que ao final da gestão - Reitor 
Waldyr M. 01 iva foi reinaugurado e colocado em uso (funcionamento do 
setor de Pediatria).
. Características Gerais: seu partido básico, foi a horizonta1ização 
de todos os serviços médicos, sendo que ao mesmo tempo, al guns^desses 
serviços compartilham áreas comuns, saindo talvez da organizaçao tra- 
diciona1,para uma funciona 1 idade,aliado a eficiência do resultado e 
custo operacional ma is baixo. Area do ambulatório e serviços ^médicos 
auxi1iares,se desenvolvem em 2 pavimentos sendo que ainda estão in
cluídos os serviços de apoio a internação, 0 Bloco de internação estã 
contido em 3 pavimentos de enfermarias com as seguintes destinaçoes: 
pediatria e obstetrícia, especialidades clínicas e especialidades ci
rúrgicas. tstas sao complementadas pelas emfermarias de pesquisa e pe^ 
diatria ao nível do térreo, mas isoladas fisicamente dos ambientes de 
administração e ensino. A internação foi projetada dentro do sistema 
chamado "RACE - TRACK" cuja pesquisa foi desenvolvida, testada e apro
vada na Gra-Bretanha, com redução de circulação para a enfermagem com 
consequente economia e aumento na eficiência dos serviços, como exem 
pio registramos que o paciente nao anda mais que 30 metros desde seu 
registro até o conjunto dos consultórios.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP - H.U./1981
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Complementando o conjunto, temos que o H.U.
sino e Pesquisa (locada ao seu lado), e do Centro de Saúde do 
ta, num total atendimento de Medicina Preventiva, inclusive atendimen. 
to domicialiar de natureza sanitária e reabilitação do paciente. Com 
isso, os estudantes, professores envolvidos no processo, irão ter co
nhecimento de todos os problemas da comunidade ligados ã saude, obteji 
do-se assim uma formaçao bastante ampla dos profissionais que dai sur^ 
9 i rão.
• Ca racter í s t i cas Técnicas: o conjunto é desenvolvido em 5 níveis, seji 
do o primeiro, emforma de um quadrado, amplo, locado abaixo do nível 
da entrada principal ; os k restantes compoe os pavimentos em forma de 
”H", cujo bloco de circulação interliga os 2 Blocos paralelos. A área 
de lavanderia, serviços complementares, centrais de abastecimento (i_n 
clusive torre d'água), páteos de estacionamento, carga e descarga com 
plementam o conjunto, aqui expostos sinteticamente. Seu terrapleno 
foi desenvolvido em 2 grandes patamares com movimento de terra razoa- 

Fundaçoes em estaca Franki. Estrutura em concreto armado aparen- 
dentro da normal idade de proposição. Cobertura dos 2 Blocos e ca_i_ 

xa de circulação em laje plana impermeabilizada com Neoprene - Hypa1on 
sem tratamento térmico. A cobertura do 1? pavimento é também em laje 
plana impermeabi1izada à base asfãltica com placas de concreto leve e 
proteção de argamassa grossa e isopor para permitir o plantio de jar
dim e acesso público (assegurando o conforto ambiental). Vedos - em aj_ 
venaria de tijolos maciços e em alguns pontos, como nos laboratorios 
e consultórios adotou-se painéis leves sudeste. Pavimentos -^interna
mente sao pisos assépticos tipo paviflex, cerâmica nas^áreas úmidas e 
oxicret nas áreas semelhantes e de grande solicitação de uso*, :car- 
pet nas areas ma is nobres do Edifício - Setor Administração. Externa
mente - concreto rústico desempenado. Vaos - em caixilhos duplos de a 
lumínio com vidros duplos transparentes permitindo melhor acusticida- 
de.
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Externamente adotou-se Brise-Soleil de alumínio. Portas no Ha 11 de en 
trada em Blindex; as restantes em madeira (compensado de cedro). Para^ 

internamente massa grossa, fina, massa corrida e P.V.A. com 
Nas áreas assépticas fõrmica e cerâmica tipo gail. Externa

mente - todo o concreto aparente e protegido com silicone, sendo que 
o restante das áreas são revestidas com plaquetas cerâmicas (Gail). 
Hi drãul ica/Elétrica/Mecânicas com instalações pesadas, todas passando 
por duetos que permitem plena visitaçao, objetivando uma real e efetj_ 
va manutenção. Ar condicionado, exaustão, oxigénio, gãz, vácuo, agua 
destilada, água fria e quente, vapor e esgotos sanitários e especiais 
complementam a área. Outro elemento a ser enfatizado é a adoção do si^ 
tema de captaçao de energia solar instalada sobre todo o teto da Uni
dade de Serviço., colaborando no aquecimento da água. Para finalizar 
devemos registrar também o consõrsio composto pela Siemens-Hospita 1ia 
-Ecisa - sob coordenação FUNDUSP a construção desta obra. Estas fi£. 
mas foram incumbidas de realizar a obra em questão, que atenderá quar[ 
do completa ^50 leitos numa verdadeira integração do ensino da medic_i_ 
na, odontologia, farmácia, enfermagem e saude publica, num esforço do 
Governo SP/USP de dar ao homem melhores condições para enfrentar desa_ 
fios que a vida nos apresenta no sentido amplo. P1 asticamente es te corn 
plexo Hospitalar, consegue refletir o caráter desta tipologia de o- 
bra, onde forma e função deram boa resposta ao programa proposto pela 
comissão de Médicos/Dentistas/Farmacêuticos / Administradores e outros 
profissionais pertencentes a Universidade de Sao Paulo.
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CRECHE UNIVERSITÁRIA - 1? MÕDULO/1981
Av. da Universidade, n? 200 
Projeto: Arq°s Dylson Yacoponi

Gabr i e1 Si s ter

. Localiza-se no setor Este da CUASO, proximo da Faculdade de Educa - 
çao, Escola de Educaçao Física, Instituto Butanta e futuro Centro Es
tadual de Cultura e Civismo do Estado de São Paulo.
. Destina-se a atender crianças atê 4 anos, filhos de funcionários da 
USP/CUASO.
. Area = 7^0 m^, concluída e inaugurada em 1981.
• Características Físicas Gerais: o edifício em sua proposta final é 
composto de uma unidade de serviço e mais 5 módulos de atendimento; 
complementado pelos jardins internos , externos e praça/acesso com es_ 
tacionamento. Até o momento foi construído apenas o módulo de serviço 
e o 1? módulo de atendimento, sendo que este tem 2 alas, uma para cri
anças recém-nascidas até 2 anos, e a outra de 2 a anos. Contém a- 
reas para lactário, amamentaçao, banheiros e vestiários específicos, 
setor de atividades dinâmicas internas e externas complementadas pelo 
repouso (dormir, descançar). Sua est rutura é em concreto aparente con 
vencional; cobertura mista em canaleta ^3 e laje plana impermeabiliza^ 
da com Neoprene-Hypa1on. Vedos - em alvenaria de tijolos maciços co
muns, e tijolos laminados aparentes. Pisos - paviflex e oxicret nas 
areas de circulação. Vaos - caixilhos em alumínio, com vidro comum, 
sendo que nas portas das áreas de atividade dinâmica dos serviços, a- 
dotou-se acrílico especial em substituiçao ao vidro para evitar aci 
dentes. Paramentos - silicone no concreto, P.V.A. nas paredes de a 1ve 
naria, fórmica nos painéis e áreas específicas; bem como cerâmica ga- 
il nos painéis de fachada. Hidráulica - semi-aparente, no entanto foi 
adotada de forma complexa e sofisticada para as necessidades, impos 
tas pela comissão do prédio. Elétrica - de acordo com as posturas no_r 
mais da CUASO. Ao encerrar podemos dizer que se trata de uma edifica
ção piloto, destinada a ser repetida em outros setores da CUASO visaji 
do atender toda a comunidade universitária carente destes serviços. 0 
resultado plástico do Edifício e agradável, dada sua liberdade de ex
pressão, caracterizada pela adoção da união dos módulos de atendimen
to com o módulo de serviço através de um sistema radial de implanta- 
çao. 0 conjunto e todo terreo fac i1itando a ci rcu 1 açao e uso numa res
posta coerente ao programa proposto.
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AGÊNCIA BANCARIA - BANESPA/1982

Banco do Estado de São Paulo 
Av. Prof. Lúcio M. Rodrigues n? 575 
Projeto : Arq? Siegbert Zanettini

C U A S 0 
Obra - 2A 
Qd . F - 1 1

ÊCA, Rei tor ia Ant i- 
paralela 'as obras da alameda das Ciências 
construída em 1981 (dezembro), inaugurada em 
Físicas Gerais: obra desenvolvida no pavimento ter

es tac i onamen to de automóveis. 0 aspecto 
característica do prédio cuja caixilharia 

lhe dão orítmo e harmonia. Estrutura pré-moldada 
vigas em balanço recebem as calhas trapezoidais

. Localiza-se no Setor Central da CUASO, próximo 
ga, Praça Magna e 
. Area = 1.725 m2 
• Ca racter ís t i cas 
reo, com acesso pelo grande 
de horizontalidade marca a 
e sistema estrutural 
da SOBRAF - pilares e 
de concreto pretendido, dando o volume necessário à nobreza de sua ejn 
trada principal. Estas calhas são impermeabilizadas com Neopr ene-Hy pa_ 
lon; sendo que sob sua face inferiorforam adotadas placas de eucatex 
(tipo pacote) constituindo o seu ferro. 0 edifício ê composto de graji 
de hall cober to/aber to externo, salão com pê direito duplo paraosse£ 
viços do banco incluindo caixas, gerência, câmbio e serviços comple 
mentares. Ao lado direito instalou-se caixa-forte e serviços auxilia
res em 2 pisos. 0 lado posterior foi projetado e construído de modo 
a permitir sua expansao futura. Vedos em alvenaria de blocos revesti
dos com massa grossa e fina, parte também em concreto. Brise- Solei 1 
externo (face Oeste) de concreto no sentido vertical. Vaos - todos os 
caixilhos em perfis de alumínio anodizado com vidros temperados e 
portas de madeira nas áreas internas. Pisos - vinílicos, oxicretecoji 
ereto rústico (exteriormente). Revestimento em P.V.A., si1icone e_fór- 
mica. Hidráulica e EI etrica.semi-embutidas com exeçao da tubulaçao de 
ar condicionado que e aparente. Esta obra ê complementada com mobilia_ 
rio específico em cor verde musgo (harmonia por analogia), sendo 
o externo lhe dá a continuidade exigida e necessária para 
perfeita com o espaço interno. Plasticamente o edifício, segue a 
guagem das demais obras da CUASO. A horizontalidade é marcante, 
nas quebrada pela movimentação dos brise-soleil verticais, bem 
pelos balanços generosas de sua estrutura pré-moldada; que apesar 
rigidez e limitação no uso das peças,o Arquiteto conseguiu dar senti
do na forma e função do espaço criado e construído.
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Mno AnoAno l
1 . 060

2.531

65
22 2 70.596

Tota 1 ++

(5.27%) (10,80%)(40,66%)(43,23%)

73*

79** -

2

I

74*
75*
76*

4-6. Tabela Geral de Areas
Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira

abertos do CEPEUSP, não estão inclusas na tabela a 
construída coberta.

i
»

80/8/^
Area Cont.

i

m2

50
51
52

50/59
34.468

60/65
282.253

15.566
31.042
41.458
45.365
24.638
11.160

80*
8J__
82
83/84

7.665
44.748
7.140
11.043

80/84 (Ag.) •
70.596

70/79
265.516

60
61
62
63
64
65
66
67
68

60/65
Area Cont.

53 __
54 __
55 __
56 __
57 __
58 __
55
Total

50/60______
Area Cont. Ano

70/75
Area Cont.

70 
71** 
72* 
73* 
74* 
75* 
76* 
77* 
78** 
79*1

77* -
78** -
78* -

m2 
4.516m2

campos abertos - Setor Esportivo 
pista tartan - Atletismo Esportivo 

(2.160xl20m) = Raia Olímpica 
1.817^2 Torre Universitária

484m2 Fonte Luminosa
2.580m2 Piscina Olímpica

As áreas dos campus 
cima como área

25.017
40.450
11.086*
7.650

265.516 m

1 .200 
46.017 
17.742 
38.333
3.050 

31.730 
62.750 
11.258 
26.763
43.410

282.253 m

- Setor Esportivo 
l.OOOm^ Tanque de Saltos - Setor Esportivo 
8.400m2 Quadras Abertas - CEPEUSP 
1.620m2 Piscinas Múltiplas 
Incluso na área 2.450m2 - Reforma Restaurante COSEAS 
Incluso 2.372m2 - Reformas Lanchonetes CUASO 
2.000m2 - Reforma piso quadra coberta CEPEUSP - (incluso) 
7.800m2 - Campo aberto Hokey 
Incluso 4.675 “ Reforma Bloco D - Conjunto Residencial 
Incluso 35-342m2 - Hospital Universitário

587

25.621

265

34.468 m

" - USP/SP

Observações: 

71** - 24.441 
72*

incluso Hospital Universitário. 
2

"Relaçao de Areas das Obras construídase inauguradas nas 3 (três) úl

timas décadas (50/60/70) na CUASO, incluindo-se também os anos 80/84 

“ agosto.

* Area de 1581, 

A.T. = 652.873 m
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Per íodo

ro

1.060

i

n

Areas cons 
tru í das/m2

J

05/1941 
10/1946 
01/1947

Rei tores - USP 
Professores Doutores:

2,531 m2

71.189
18.183

652.873 m
m£
2

01. Reynaldo Porchat________

02. Lucip Martins Rodrigues 

03- Domingos Alves Meira 

04. Jorge Americano_________

05. Anton io de A1 mei da Prado 

06. Benedi to Monteneg 

07. Lineu Prestes_____

08. Miguel Reale______

09. Luciano Gualberto

10. Ernesto de Moraes Leme___
11. Jose de Mello Moraes______
12. Alipio Corrêa Neto_______
13. Gabriel S.T. de Carvalho
14. Antonio B. de U 1 hoa Cintra
15. Luiz Antonio da Gama eSi1va
16. Mario Guimarães Ferri____
17. Heiio Lourenço de 01ivei ra
18. Alfredo Buzaid________ __
19. Miguel Reale____________
20. Orlando Marques de Paiva
21. Josue^Camargo Mendes_____
22. Waldyr Muniz Oliva
23. Antonio Hei io Guerra Vi ei ra 
TOTAL

"Relação das Obras construídas na CUASO, durante o período de cada Rej_ 
tor da USP - Período - 1934 a 1984 (agosto)

Obs: .A pesquisa limitou-se até 08/84; no entanto o período de Reito
ria do Prof. Heiio Guerra Vieira prossegue.

.As áreas acima indicadas, deverão ser entendidas, como sendo á- 
reas de obras construídas e inauguradas, durante a gestão de c<3 
da Reitor; pois muitas de 1 as ,perduraram em seu tempo de exécução 
por várias Reitorias e Governos do Estado de São Paulo.

987 m2 
31.090 m2 
102.092 m2 
108,828 m2 
26.763 m2

06/1934 a 05/1938
05/1938 a 04/1939
04/1939 a
07/1941 a
10/1946 a
01/1947 a 04/1947______
04/1947 a 08/1949______
06/1949 a 07/1950______
07/1950 a 02/1951______
02/1951 a 12/1953
01/1954 a 02/1955
02/1955 a 03/1957______
05/1957 a 05/1960______
05/1960 a 05/1963______
06/1963 a 01/1967
01/1967 a 01/1968 (Vice) 
01/1968 a 01/1969 (Vice) 
01/1968 a 10/1969 (Vice) 
11/1969 a 11/1973
11/1973 a 11/1977______
11/1977 a 01/1978 (Vice) 
01/1978 a 01/1982______
01/1982 a 08/1984

43.410 m2
141.435 m2
105.305 m2
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5. LEVANTAMENTO E ESTUDOS DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 

EDIFÍCIOS UNIVERSITÁRIOS - CUASO

que 
está constante 
técnicas cons_ 

es tão

• projeto 

constante

a o

5-1. Conceito de Desempenho (Performance) nos Edifícios

Consequentemente, para nós profissionais, ligados ao 

e construção de obras no sentido global, temos necessidade < 

de avaliar os produtos utilizados, bem como os novos, dentro de 

escala de necessidades prioritárias. Com isto, visamos saber, se 

centernente as propriedades de um produto sao necessárias e suficien 

tes. Assim, para caracterizar o fato, de que o mesmo 

tas propriedades, que -lhe permitam funcionar, quando expostas as ma i s 

variadas solicitações, foi escolhido o termo Desempenho ou Performan

ce.

Toda edificação, pertencente as ma i s variadas ãreas do conhe

cimento tem necessidade de apresentar desempenho compatível para 

fins a que se destina. Face a isto, a especificação das exigências, re 

lativas ao desempenho, envo1 vem conceitos que nem sempre se  traduzem 

na prática. A comissão CIB - V/60, procurou através de seus estudos e- 

quacionar de forma ampla o conceito de Desempenho (Performance) - "com 

portamento relacionado ao uso". Nas suas pesquisas, constatou-se 

o mercado dos componentes, ligados ã construção civil, 

mente incorporando nos seus estoques, novos materiais e 

trutivas, representados por produtos de substituição, aos que 

em uso, oferecendo possibilidades novas de adoção.
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A exemplo do trabalho traduzido, para o abril de 1980. 

Building Research and Pratice/January/February 1975, temos a conside

rar os seguintes elementos: Natureza do Desempenho/Performance, Exi - 

gências e suas origens, bem como aplicação aos Projetos.

Em todas as construções, os projetos, métodos e processos cons. 

trutivos, bem como os materiais e mão de obra, estão sujeitos ã ação 

ampla das mais variadas pressões, oriundas dos fenômenos naturais e 

artificiais, provocados ou não pelo homem, no ambiente que vive, 

racterizando assim os fatores ambientais.

É necessário que regulamentos da construção, tenham uma defi

nição de desempenho desejada, expressa no sentido amplo das exigên

cias humanas. Daí as necessidades, de se equacionarem, de acordo 

os padrões desejáveis, as "normas técnicas e especificações" da cons

trução, a exemplo dos países desenvolvidos.

Diante disso, o uso do conceito de Desempenho/Performance, 

plica numa tentativa de definir o modo, como o resultado de um objet_i_ 

vo,poderia se desempenhar, sem recorrer ã descrição do que seria tal 

resultado.

As situações simultâneas em função do desenvo1vimento,torna - 

se necessário cons i derar uma obra sob vár ios aspectos,com i s to, aumentam 

nossas possibilidades quanto a "Satisfação das Necessidades", podendc) 

_se assim equacionar o que desejamos, num reconhecimento expresso em 

termos de exigências humanas dos usuários.

A seguir,para melhor compreendermos o presente assunto, 

~se necessário explicitarmos definições e conceitos de desempenho, com 

base no acordo CIB, WóO. Pois o mesmo ê complexo, em vista de cada 

país, estar estudando e adotando posições particulares, semelhantes, 

e às vezes diferentes. Ao conceito de Desempenho, implica-se nova foj^ 

ma de ver as coisas, dentro de uma dinâmica desenvolvimentista, sendo 

natural que sua aplicação, suscite questões relativas à significação 

usual das palavras empregadas.
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as modificações ne

“ Exigências

serem executadas na construção, 
e determinantes), que fazem parte 
objetivos do usuário

fabricação de com

e suas Origens:

0 programa do usuário, normalmente é expresso em termos de a- 
tividades próprias, a serem executadas na construção, bem como outras 
exigências explicitas (demandas e determinantes), que fazem parte do 
resultado procurado. Com isto, os objetivos do usuário e recursos em
pregados, deverão garantir as necessidades humanas, indo até aquelas 
que porventura não puderam ser determinadas.

testes, a 1i ado 
rao muitas 
s i m

0 resultado de observações e medidas, sobre tais relações ou 
ao conhecimento das propriedades físicas (e ou) esta 

vezes, inseridos nas previsões dos cálculos. Realiza-se as_ 
uma avaliaçao de desempenho/performance. Esta resultante, ira pe£. 

mitir o uso, a adoçao do sistema no futuro, baseado nos resultados de 
interpretações, na adequação dos métodos, testes e de uma .. avaliaçao 
de desempenho/performance. Caso seja necessário, por qualquer 
elemento, de importância relevante, bem como experiencias ou 
tores determinantes, realizam-se novas medidas com 
cessãr i as.

obter uma avaliação estimada, do com 
e sub-sistemas com particular ênfase 

através de prototipos, bem como por modelos matemãti -

Torna-se assim possível 
portamento provável do sistema 
da fabricaçao, 
cos. Em ambos os casos, devemos depositar confiança, pois tem como bja 
se de aceitação, o conhecimento científico e a aplicaçao em escala 
compatível das condições de solicitações, através de testes de labor£ 
torios e "in loco”.

Ao iniciar todo o processo do projeto, para construções de 
bras, é necessário inserir as exigências de forma global, para 
quais se fazem construir, visando obter, uma combinação efetiva entre 
estas e o comportamento previsto.

Diante d i sso, no desempenho de sua natureza , a 
ponentes da construção, possuía certas propriedades que poderão ou 
não influir nas suas reações, quando submetidas ao uso. Logo, o resuj_ 
tado deste "pendular dinâmico", de carater sistémico, constituirá as 
características de desempenho de fabricação.
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Portanto,

do

-Aplicações aos Projetos:

inicial, do processo de combinação das 

é normalmente a declaração da função (exigência

ados,

ca, para a fabricação apreciável e 

processo do projeto como um todo.

as exigências

do projeto/obra, convertendo-os em 
significando que as exi- 

) de desempenho, indicam o total do valor numérico, 
nos vãrios graus de precisão (tolerar^ 
unidades de medidas, ou método/ teste

Assim, temos a necessidade de incorporar, exigências funcio - 
no ambiente global do projeto/obra, convertendo-os em metas 

quantitativas, mais específicas do projeto, 
gências (cr itér ios 
o nível de performance exigida, 
cia) , associados ãs necessárias 
com base nas condições dadas.

Outras necessidades, 
lado, do usuário 
cas, psicológicas e 
ferências aos itens 
da construção, e 
realcionadas muitas

de desempenho relativas a espaços cr_i_ 
serão apenas convertidas em exigências de performance específ_i_ 

total da construção como parte

0 estagio inicial, do processo de combinação das "exigências 
e soluçoes" é normalmente a declaraçao da função (exigência funcio
nal), específica e geral, como meta do projeto nos aspéctos qualitatj_ 
vos e quantitativos da açao. Logo, a capacidade funcional correspon 
dente, caracteriza a capacitaçao prevista de um elemento para atender 
a função identificada, aliada aos fatores de ocupação (condições de 
uso). Isto, irã determinar se tais funções (condições específicas 
nao) sao encontradas, através do desempenho (performance) com a prec_i_ 
sao necessária e desejada.

poderão estar inseridas no processo iso- 
ou de seus vizinhos/e ou, como: técnicas fisiolõgí - 

sociológicas. A este grupo de elementos, temos re 
ligados ã segurança, saúde, conforto dos usuários 

â satisfação das considerações sociais e económicas, 
vezes com o equipamento.

Existe portanto, uma distinção entre função de expressão qua
litativa e performance de expressão quantitativa, que ãs vezes é fei
ta de maneira nao fundamental, embora muitos a considerem útil - es- 
senci al.

Existe uma interação^muito forte, entre as metas do projeto 
em re-iação aos recursos disponíveis, sendo necessário a colocação ex-
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Toda 
sobre o teste ou método de cálculo, 
métodos de avaliação proposto para

Em sequência, uma v.ez satisfeita essas exigências, os proje
tos ou produtos podem ser descritos e inseridos naturalmente em con - 
formidade e concordância com os padrões.

Logo a solução de especificação de desempenho, 
alcançado pela aplicação da termoloqia existente, será 
ção de 
recer em

plícita de outras duas categorias de informação: em primeiro, as 
dições dadas, e, em segundo as exigências transferidas ou efeitos re
sultantes de possíveis decisões de uso. Na aplicação aos projetos es
pecíficos, as exigências inicialmente determinadas, podem ser modifi
cadas pelas decisões tomadas, durante o processo do projeto, expres - 
sas como, especificação de desempenho (performance).

especificação de desempenho, incluirá uma declaração, 
nível de performance requerido, e 

o uso.

Outrossim, naturalmente haverá uma escala diferente e especí
fica de exigências de desempenho quanto aos níveis requeridos. Estes 
podem ser codificados, portanto formalizados em uma declaração de pej^ 
formance. Logo, quando tivermos aceitação mútua nas exigências gerais 
e específicas de desempenho estas poderão ser consideradas como nor
mas de Desempenho/Performance-

para um item, 
a aplicação da termologia existente, será a especifica - 

um projeto (normas), para sua construção, juntamente com o pa- 
declaração, sobre a capacidade funcional e provável de desem 

penho/performance, dando-nos assim caracter íst icas antecipadas e med_i_ 
das necessárias ao controle de qualidade.

Além destas, incluir também, quando adequadas, as declarações 
sobre assuntos como necessidades de compatibilidade (juntas) com 
tras partes do sistema, como a manutenção ou durabilidade, que 
influir no item relativo a vida efetiva do componente, aliando-se 
analise sobre sua aplicaçao prática.

Consequentemente, ela conterá uma declaração geral, sobre os 
parâmetros necessários, visando proceder a outros, em sequência ao es 
tagio seguinte do projeto, com delegação de poderes de solução poste
rior, sob a responsabilidade do projeto.
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Após estudar os elementos, contidos no trabalho em 
conclui-se que os mesmos contribuem de maneira efetiva no pensar 
“Habitat", através de processos metodológicos, visando o conhecimento 
das necessidades humanas até a realização do projeto/obra na Arquite
tura, num confronto permanente com a teoria e a prática.

Assim, o comportamento do sistema, pode ser estimado 
de modelos matemáticos ou físicos, por meio de protótipos. Seus resu_l_ 
tados, permitem o domínio do comportamento previsto, sobre o qual, rei 

avaliação de desempenho, relacionado às exigências dos usuá-

"abrigo de morar", também no

Recomenda-se que uma especificação de desempenho, seja expres_ 
sa como especificação de projeto, com uma declaração sobre sua capa
cidade funcional, dentro das "Normas Técnicas", estabelecendo-se as
sim os padrões de uso desejáveis.

Relações entre os Métodos de Avaliação e controle dos Padrões 
nos Edifícios Residenciais, aplicados ãs obras Universitárias, (com 
base nas colocações de Nuno Portas, em seu trabalho: "Definição e Evc> 
lução das Normas de Avaliação ).

Dois aspectos são levados em consideração: os problemas qual_i_ 
tativos de abrigo e aqueles que são traduzidos por mudanças das nece^ 
sídades humanas. Para isso, propoe-se açoes que traduzem importantes 
programas metodológicos, como: a correlação entre crescimento das ne
cessidades e o nível dos padrões, face a quantificação; a concepção , 

e o problema do custo/qua1idade. Com base nesses elementos, 
tabelecer princípios de padrões, que sao equacionados

Em síntese, a especificação do desempenho, se basea nos tes
tes, níveis de aceitação e método de avaliaçao exigidos, adequados ao 
uso prático dos conhecimentos.

5-2. Avaliação de Desempenho nos Edifícios
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Em seguida, hã necessidade de se ordenar as decisões, visando 
caracterizar com precisão o espaço universitário, face aos grupamen
tos humanos e sua dinâmica que lã irao se instalar; originando-se num 
"Programa de Exigências".

Portanto, o progresso metodológico, inspirado pel as transforma 
ções das condições de vida e aspirações, traduzem nos programas,os as_ 
pectos quantitativos e qualitativos a serem considerados, onde as exj_ 
gências mínimas ou padrões admi ssíveis,devem ser atendidos sob pena de 
surgir fatores regressivos. Estes,poderão inclusive frear o desenvol
vimento de vida dos indivíduos e dos grupos. Hã portanto,uma necessi
dade i n t r í nseca , de se atingir o nível de satisfaçao de ãreas especif_i_ 
cas afins e comuns nos aspectos quantitativos e qua1itativos, inclus_£ 

que tange a higiene, equipamentos e ao conforto ambiental (acu£ 
térmico e lumínico e outros).

lho Universitário", o espaço criado e construído, não pode ser exces
sivamente reduzido, bem como o conforto ambiental vinculado as neces
sidades fisiológicas, psíquicas e outras. 0 não equilíbrio na adoção 
destes fatores, aumentam aprobabi 1 idade de surgir problemas neurolõgi 
cos, de fadiga, tendo como umas das consequências,© aumento dos equi
pamentos sociais. Em contrapartida, no sentido inverso, de causa e e- 
feito, com a melhor qualidade dos espaços físicos, iremos contribuir 
a uma maior e mais rãpida integração ambiental, resultando não só na 
satisfaçao humana,mas também na aceleraçao da capacidade produtiva.

No entanto, o crescimento das exigências de qualidade, conse
quentemente com custo inicial das obras mais elevadas, vem beneficiar 
por maior tempo a edificação e seu usuãrio face aos problemas futuros 
de manutenção e outros pormenores.

Para se adequar estas propostas, 2 (duas) variáveis são consi
deradas por Nuno Portas e pa ss íve i s deapl i cação, nas ãreas dos espaços 
físicos universitários, como:
a) em nível de planejamento, deve-se constatar as necessidades 

nosticar sua evolução;
b) prever técnicas de pesquisa dessas necessidades (sociológicas, fi

siológicas) numa escala real das exigências e mutações previsíveis.
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de

Metodologia para Programaçao do Espaço Físico Universitário - Exigên

cias Humanas (Semelhante ãs da Habitação/Nuno Portas).

Este deve hierarquisar as necessidades atuais e previsíveis, 

com uma definição dos níveis ótimos de satisfação e a partir da obse_£ 

vaçao e experimentação,da realidade e avaliação da evolução dinâmica 

das atividades dos usuários.

Outro fator que entra na Avaliação das '‘condições ótimas", de 

caráter espacial,diz respeito ao "Programa e Padrões". Estes estão ijn 

seridos numa relação íntima com o conhecimento das necessidades, e as 

possibilidades de satisfazê-1 as, num determinado momento - enfocando, 

o que deve ser feito com as previsões devidas; a partir de que recur

sos e o que suprimir a título provisório,caso haja falta de recur - 

sos. Devemos também estarmos atentos, para a manutenção mínima dos pa

drões necessários e suficientes a cada espaço universitário, "retra - 

tando assim o conjunto de especificações de desempenho, de caráter 

quantitativo e qualitativo, escolhido entre o programa total das expe^ 

riências, visando o máximo de qualidade possível exigida para o plano 

dos programas, no período previsto do plano".

A programação das exigências funcionais, está intimamente li

gada com a concepção do espaço, necessitando de informações de cará - 

ter sistémico, como já vimos no capítulo da coordenação modular adota

Os níveis de satisfação, devem ser determinados por meio 

critérios, face as características físicas dos Edifícios, como: supej^ 

ficie util, bruta, forma, função, conforto ambiental e outras. Estes 

fatores se relacionam, devendo distinguir o seu "limiar de ruptura" 

(além do qual a função não se realiza), a zona de satisfaçao (o limi

ar dos extremos, deixando margem de apropriaçao do espaço) e o nível 

máximo (abaixo do qual o desenvolvimento da função não melhora e pode 

sofrer consequências danosas aos usuários.

Portanto, na Avaliação dos.Edifícios, deve-se levar em consi- 

deraçaOjO valor util de uma solução, onde o conjunto de elementos, de^ 

vem garantir a satisfação mínima das exigências humanas (físicas, b i<D 

lógicas, psicológicas, etc), numa integração efetiva onde cada função 

colabora para a qualidade da concepção.
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da equ i pe

2.

3.

Bases e Critérios do Programa:

to.

do de significado existencial,

?

o

n íve 1

no domínio

suas aspirações a 
meso e macro escala );

ao Arquiteto e a sua

1. conhecer os usuários, suas necessidades, 
pessoal e de grupo na (micro,

na USP/Capital; com isto, ê permitido 
de projetistas o que segue:

utilizar experiências anteriores, ava1iá-1 as por métodos objetivos, 
através de procedimentos sistémicos (o Arquiteto tem a tendência 
de retornar a estaca zero no processo).

Portanto o estudo das exigências do espaço, virá sempre acom 
panhado de previsões, para satisfazer uma ou mais funções. Propor "X" 
2 - ~ _m , para um ambiente nao tera sentido, se esta proposição nao resul - 

tar em levar em conta, as novas funções deste espaço. Assim, segundo 
o autor em referência - "A Nova Arquitetura, produz uma crise semânt_i_ 
ca, propondo novos arranjos de funções, exatamente para responder a 
novos conteúdos destas funções, tomada isoladamente ou dentro de suas 
relações mútuas."Esta maneira de proceder está inserida nas obras da 
CUASO e nos seus projetos. 0 "Processo de Programação" (pelas tabelas) 
~ está inserido. Dois fatores são levados em consideração:
a) reconhecer as funções e os usuários, pela natureza das atividades, 

. os rítmos que caracterizam e a diferente localização espacial;
b) fichas monográficas para cada função ou grupo de funções.

É necessário basear-se na realidade a ser servida, 
das exigências humanas ou funcionais. Para isto,o Arquiteto deve uti
lizar-se das Ciências Humanas, visando estudar se o "espaço criado e 
construído" é, ou não, satisfatório de um certo ponto de vista para 
determinar categorias de usuários nas diferentes áreas do conhecime_n 

Portanto, devemos oferecer um espaço, (abrigo de trabalho), dota- 
na produção do conhecimento e ou.

receber o programa preciso,das exigências físicas, fisiológicas, 
transpondo-as ao meio ambiente,na área docente, discente e adminís^ 
trativa (caso contrário o resultado irá se prejudicar pelo não co
nhecimento e controle das relações entre a organização espacial dj_ 
mensoes e comportamento dos usuários);
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Descrição das Funções:

1 .

2.

função,

e

modula-

■

Confrontação do espaço
tes e1ementos:
- Sugestões a partir do ponto de vista dimensional ou de forma 

das relações de espaço (interior - exterior);
~ Interações possíveis ou desejáveis com outras funções, como: compa^ 

tibilidade dentro do mesmo espaço, afinidade e conexões funcio - 
nais, bem como independência de espaços quanto às comunicações;

- Previsão de reconversão futura de espaço. (Flexibilidade).

"FO£ 
a i_n 
pela 

ligações fís_i_ 
repu 1 sões que der i vam dos

e interaçao das funções, composta dos seguiji

Descrição dos usuários na função, situação típica de cada grupo de 
usuário dentro do espaço, projeção do espaço arquitetônico nas ca- 
racterísticas do reagrupamento ou de independências desejadas;

Objetivar descrição das atividades, inclusive sua duração, e as 
variações devido os diferentes grupos de usuários, bem como a rel^ 
çao de dependência com outras funções;

Outro fator, que também devemos levar em consideração êa 
malização das Interações Funcionais” - isto representa trabalhar 
formação da pesquisa funcional, no sentido de uma formalização 
análise estrutural de uma realidade. Verifica-se que as 
cas, não representam todas as atividades, ou 
graus de conexão funcional, a qual poderá ter o valor máximo entre djj 
as funções, portanto sem comunicação mútua. Em seu trabalho, Nuno Por 
tas, realiza a compatibilidade entre as 15 (quinze) funções da Habita^ 
çao, visando agrupar duas ou mais funções, em uma unidade espacia 1 sem 
tensões, dentro de tres graus de situações; a saber: simultaneidade, 
súcessão no tempo easpecto condicional, mesma matriz de interação, ejn 
saiando todas as possibilidades interessantes de assossiação num mes
mo espaço. Este método já foi aplicado na execução dos projetos

3. Prospecçao das Exigências Quantitativas das dotações de espaço pa
ra a função, com os seguintes elementos:
- grau de exclusividade de cada funçaõ;
- Lista de equipamentos fixos e móveis exigidos para cada 

e ou t ros;
- Especialização do nível de satisfação face aos fatores de confqr 

to, como: visibilidade, iluminação, clima, isolação acústica ter 
mica, qualidade do ar, etc.
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ou

a

Controle dos Padrões:

b)

11

re-
da

o
Este,na pratica pode ser ana1izado,sob vários aspectos como:

Método de Avaliaçao e

Outro fator a ser levado em consideração, e a comunicação 
separaçao nas ligações físicas otimizadas dos espaços, vinculados 
cada função, seguindo vários graus de situações, desde os espaços 
unitários, até os espaços completamente isolados com ou sem outros es_ 
paços interpostos.

Para atender a Avaliação da Satisfação do usuário, é necessá
rio se uti1izar de procedimentos já ensaiados, como: processos para 
duzir "índices" aos fatores de uso do espaço, baseado no cálculo 
qualidade global das soluções - (métodos preparados noC.S.T.B. - 
C. Noel e 
ção de todas

Para programaçao e especificação das qualidades exigidas pe
las funções definidas, supõe-se que existem instrumentos de avaliaçac^ 
necessários a dois fins:
a) Avaliaçao da satisfaçao das regras de qualidade nos projetos, par

tindo de critérios unitários, com base em estudos comparados pelas 
melhores soluções para certos fins;
verificação de valores das exigências - operar o feed-beck, exami
nando o grau de satisfação, que as regras de qualidade trazem para 
a concretização de funções reais; reintegrando ao programa ã infoj^ 
mação sobre a utilização e a realidade de suas recomendações.

0 Espaço Evolutivo e o Problema da Flexibilidade (numa análise compa
rativa com o Habitat de Nuno Portas).

Face a dinâmica da Universidade, com reflexos na parte física 
do Campus, fomos levados, a adotar uma flexibilidade ampla, caracterj_ 
zada por um sistema de funções em mudança.

por 
outros). 0 objetivo geral, é assegurar no projeto a satisfjj 

as exigências, a partir dos níveis mínimos com base na 
importância real de cada fator.

res da USP/Capital e como exemplo temos o Instituto de Geociências, 
devendo também ser testado na avaliação de desempenho de suas obras 
executadas pareia 1mente.
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1 . Tecn i ca de poupança no investimento inicial;
2.

es-
o

a

as

- —

elaboração do questionário, para Avaliaçao de De 

das

que 
construção

Portanto, na
sempenho, énecessário estabelecer nos proj e tos/obras a distribui ção 
exigências diferenciadas no tempo, o que permite escolher soluções 
mais ’rentãveis desse ponto de vista.

Este tipo de flexibilidade, apresenta vantagem económica, 
reside na probabilidadesuperior,demantero desempenho da 
durante um tempo maior. Portanto,visa aumentar a resistência a obso - 
lescência, principa1 mente por serem obras publicas,(aquelas projeta - 
das e construídas na CUASO).Este fato, é de real importância na proj£ 
ção das exigências, como parte integrante no processo de estabeleci - 
mento de padrões; face a aceleração das mudanças,num desafio ã Arqui
tetura baseada no diálogo e na participação criativa dos homens, nu
ma resposta ampla à sociedade, para que o nível de satisfação do usuã^ 
rio seja alcançado na sua plenitude, num sentir-se feliz no seu abri
go de morar, de trabalhar e também de recrear.

Modificações nas construções. Estas irão se basear no"Conceito de 
Espaço - Evo 1utivo",que oferece abertura na obra, assim como liber
dade de adaptação dos usuários sob vários aspectos, .a partir do es^ 
paço embrião (módulo construído - menor parte física autónoma admi
nistrativa na USP; ou seja o Departamento). A concepção arquitetô
nica deve assegurar "o máximo de eficiência, dentro da realização 
da obra, por etapas dentro do projeto global”. Outras característi 
cas do Projeto/Obra, devem também prever diferentes arranjos do 
paço interno quando o fechamento nao é extensível.
Logo,concordamos com o autor do trabalho estudado (Nuno Portas), 
quando diz que "A Flexibilidade é tanto ma i s difícil de se obter, 
quanto mais reduzirmos a superfície útil construida,face a limita
ção dos espaçamentos da construção”.

3- Quando o fechamento é construído em definitivo, a ocupação do es
paço definido é em todo caso polivalente, permitindo-1he renovar 
distribuição das funções .
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com

5.3. Nível de Satisfação -
Paul o e sua

estudar’as Exigências Huma -
cond i-

v incu1a- 
1

vas e

em Conjuntos Habitacionais da Grande São 

adaptação prát ica nos EdifíciosUniversitários - CUASO.

qu i sar 

mentos são:

1) Quanto ao CENSO - verificar: ocupação, idade, grau de interação,nj^ 
vel de escolar idade, or i gem, duração de tempo em que trabal ha na CUASO.
2) Aspectos 1 i gados a Mudança dos Antigos, para os Novos Efif ícios - veri
ficar: local anterior, aspectos físicos, tipologia da Edificação, (m2),tem

e
po de permanência no mesmo, inf ra-estrutura, indicar 5 probl emas que encon-

Este trabalho, foi desenvolvido em 1975 pelo I . P.T. juntamente 

a Fapesp. Ele é composto de dois volumes, sendo que o primeiro tra 

ta da Metodologia desenvolvida, e o segundo aborda as Exigências de ha 

bitabilidade Psico-Sociológicas , Económicas, atuando nos centros e 

sub-centros, à procura dos (setores de comércio, serviços e locais de 

trabalho, extrapolando a avaliação das variáveis ligadas ãs mudanças; 

bem como da análise de satisfação, visando em síntese precisar o "sejn 

timento que surge da percepção de um balanço positivo entre expecta t_i_ 

realizações do usuário'1. Após os es tudos dev i dos , cone 1 u imos que 

estas informações são de utilidade na adaptação e aplicação nos Edif_í 

cios Universitários visando estabelecer o "Nível de Satisfação da Co

munidade da USP, sediada no Campus".

Assim,sua meta, visa expressar e 

nas e Avaliaçao de Satisfação do usuário da CUASO, segundo as 

cionantes acima referidas, cujos resultados esperados estão 

dos as diversas exigências-, a saber: 

“ Quanto ã habitabi1idade (problemas higro-térmico acústico, e ou);

- Quanto aos aspectos psicológicos (relação de m2 por área ocupada nos 

setores administrativo, docente, discente e pesquisa);

- Quanto a durabilidade e manutenção dos componentes do Ed i f íc i o : - (ejs 

tes merecem atenção devida, face a escassez de verbas);

- Quanto aos aspectos ligados a localização dos Edifícios, (verificá- 

los dentro dos setores, a nível do planejamento face a integração uni_
r* 

versitária e relações com o meio urbano);

- Quanto ao prazo (tempo) de uso: - (possibilidade de acontecer pro - 

blemas de ordem psíquicas, sociais e técnicas). Pois, segundo Caio 

Motta (I.P.T.), após 1 (Hum) ano de uso do Edifício - "tudo que deve

ria acontecer, já aconteceu".

Para isso, há necessidade de formulários, cod i f i cados para pes^ 

o "Nível de Satisfação", (base I.P.T.), cujos principais ele-
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se-

os

verão o ambiente é (mu i to

e

reno-

a-

fatores

ver sua

no

ruídos mais desagradáveis (sao produzidos pelos 

no proprio prédio, automóveis e outros), dentro do

com v i zi nhos 

a vontade);

e interno (insuportável, suportável e medianamejn 

ruídos chegam a prejudicar as atividades;

v i z i -
Ed i fício

Além destes, devem também serem pesquisados algúns 
ligados a Privacidade, Segurança, Durabilidade e outros, a saber:
- Existência ou não de condições para que cada usuário possa desenvo_l_ 

atividade sem interfirir na dos outros, (se deixam de reali
zar atividades para não incomodar os vizinhos);
- Aspéctos ligados aos Vãos e Vêdos e seus problemas 
que tange a privacidade recíproca (condiçoas de ficar 
-Segurança interna e externa ao Edifício;
- Durabilidade dos materiais componentes do Edifício (ligados 
(dez) orgãos do Ediáício, bem como das providências tomadas 
quem?) na eventual substitutição;

aos 10
(por

traram quando chegaram no Edi f ício e durante o per íodo de uso, como 
se sentem neste Edifício, comparando-o com o ant i go (mu i to, igual - 
mente ou menos feliz).
Além destes itens, recomendamos outros ã serem pesquisados, como: 
se os usuários gostariam de mudar para outro prédio, que tipo de E 
dificaçao, indicando 5 (cinco) ou ma is elementos que gostariam que 
estivessem presentes e aqueles que não gostariam;

3) Quanto aos aspéctos ligados a Habitabi1idade: - pesquisar os 
guintes elementos numa escala de valores ligados principalmente ao 
conforto ambiental, a saber: 
“ Barulho externo 
te suportável) , os
- Qua i s 
nhos , 
como sao as divisórias;
- Nos aspéctos ao calor, verificar: no 
quente, agradável); idem no inverno;
- Aspectos relativos a umidade " quais sao as de ordem interna 
externa, ocasionadas pelo clima e instalações Hidro-Sanitãrias e pe^ 
la chuva;
“ Aspectos ligados a ventilação - correnteza de AR, nível de 
vaçao do mesmo, e outros;
- Aspectos relativos a luz: - seu nível de iluminação para as dife^ 
rentes atividades de pesquisa, didática administrativa (uso da luz 
artificial, natural);
- Aspéctos de salubridade - existem casos de doença, a que são 
tribuídas, quais sao.
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e
a

pectos tratados.

*0 Variáveis Sõcio-Econômicas e perspectivas: -

de

de Vi

do

1

I

e os

Neste particular, considerar os aspectos ligados ao comporta
mento em grupo dos usuários, pois praticamente passam 1/3 de sua vida 
no trabalho, caracterizando assim os aspectos sociais, económicos e 
perceptivos. Portanto levar em consideração os elementos propostos pe 
lo I.P.T., numa adaptação ao espaço físico da Universidade, a saber: 
“ Media dos gastos de manutenção, visando a melhora do Edifício;
- Interação entre o usuário de determinado prédio e outro vizinho, prc> 
curando identificar problemas afins;
- Sentimento de responsabilidade pelo prédio, apesar do mesmo perten
cer ã Universidade (Orgão Publico);
- Expressar de maneira consisa suas críticas quanto aos processos 
laboração do projeto/obra a que esta inserido.

Outro fato importante, estã ligado a 
ia dos usuários, a saber:
Relações de ajuda mútua, sociabilidade deficiente, uso preciso 

edifício no universo dos seus sentidos na escala individual e colet_i_ 
va da USP. Além destes, outros aspectos também serão considerados co-

"Escala Ambiental"

Assim como estes aspectos, outros merecem serem equacionados 

na pesquisa como: horário de trabalho, meio de transporte (interno 

externo a CUASO), serviços complementares necessários a facilitar 

vida comum do usuário, além de outros como:

_ Locais para se reunirem internamente e exteriormente visando a inte^ 

gração;

- Pesquisar aspéctos ligados a poluição dos elementos acima referidos 

sem como a visual, e os aspectos ecológicos (existência e uso do ver

de) ;

- Por fim obter do admi n i s trador do Edifício seu parecer face aos as-

~ Outro fator a ser pesquisado, diz respeito aos custos de conserva

ção, indicando: as Reformas já realizadas, em que ocasião, existem ne 

cessidades de outras, (quais?) indicando inclusive a opinião sobre a- 

cabamentos internos e externos;

“ Pesquisar os equipamentos existentes individuais e coletivos e ãque 

1 es faltantes, visando a otimização do seu trabalho;
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5.4.

No ’

ses en-

a-e

horas de folga, bem como no período das refeições, des_ 

locais em que estas atividades acontecem.

Princípios
D.P. 6241

ou nao por 

construídos

a

desempenho dos requisitos em
Es-

e a

mo o lazer nas 

tacando-se os

Desempenho Padrão (estandartizados) na construção - 

para sua preparação e os fatores para sua inclusão 

(1981 - agosto),- CIB W60 - Documentos 15/8, - ISO/TC.

Merece também destaque a ser pesquisado, os aspectos ligados 

a organizaçao interna e externa dos usuários, face a dinâmica da Uni

versidade quanto a participação nas assossiações de classe, indicando 

sua finalidade e seu desempenho.

0 conteúdo desses padrões gerais de desempenho e de avaliação 

são tratados no ISO, e diante disso irão servir como referencias às 

"comissões de padrões" em seus trabalhos, visando declarar seus prin

cípios gerais, objetivando delinear padrões de deserrçpenho em constrjj 

ções. Incluem em seu trabalho 4 (quatro) tabelas que nortearão a in-

0 desempenho padrão aplicado a construção, define os prê-re - 

quisitos para os produtos que interferem na mesma (quer em parte ou 

no seu todo) com base nos requisitos funcionais dos seus usuários, 

entanto, como iremos tratar de assuntos ligados a padronização, vamos 

definir o que é padrão; - Padrão - "significa em última instância, 

capacidade de expressão para comunicar o 

seus níveis de aceitação para todos aqueles ligados a construção, 

níveis são determinados por métodos padronizados de taxação, 

volvendo testes, cálculos e julgamentos baseados na experiência 

través do uso".

Enfim, arguí-los,se trabalhar nos Edifícios da CUASO e na USP 

constituem motivo de satisfação, de status, se sao felizes 

pertencerem a essa comunidade, onde os espaços criados e 

refletem o seu comportamento social numa contribuição a Educação Supe_ 

rior do país e a sociedade no sentido amplo.

Este estudo, diz respeito ao desempenho de componentes isola

dos, bem como extrapo 1 ando-se no conjunto dos mesmos, na construção 

do edifício, portanto para o espaço construído universitário.
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. Tabela A

!

I

1 .

I
au-

3. Referências
Vários ainda são os documentos de ISO a serem levantados, usa 

dos e aplicados dentro das limitações, visando o desempenho dos ed i f_i_ 
cios, a saber: o
ISO 62A0 - Padrões de desempenho na construção;

dentificação dos principais fatores

. Tabela 1

. Tabela 2

. í ibe 1 a 3

Estas tabelas, além de disciplinar a evolução dos trabalhos, 

organizam os itens dados nos padrões de desempenho, e outros pormeno

res. é recomendada particu 1armente para que o desempenho do produto 

seja considerado (declarado) na ordem do requisito do usuário.

se es-

Temos a considerar vários elementos como: Campo de Observação, 

Campo de Aplicaçao, Referencias, Definições, Princípios para a prepa- 

raçao aos padrões de desempenho, Fatores a serem considerados em Pa

drões de Desempenho, bem como outros Aspectos de Produtos Padronisa 

dos. Diante da importância de aplicaçao destes elementos, detalhamos 

de maneira suscinta, cada um deles:

e realizado o processo. Esse padrão, 

princípios gerais visando a prepara^

a serem considerados, a saber: 

requisitos do usuário;

- os possíveis usos da construção e seus espaços;

- os sub-sis temas da construção nos quais o produ

to ê uma parte;

- os agentes de qualquer natureza ou ordem que são 

relevantes ao desemepenho do produto em uso.

2. Campo de Aplicação
Este pretende assistir ‘‘comités interessados no desempenho de

detoda a construção e de partes desta (componentes, sub-sistemas), 
espaço como um todo (dentro e fora do edifício). Nestes casos, 
tabelece “as bases para a preparação dos padrões de desempenho e como 
se desenvolver"; enquanto que o outro particular funciona “como - 
xiliar de memória para os padrões de delineamento de padrões individ^j 
ais".

Campo de Observação
E a ação onde é notado 

de nível internacional, nos dá os 
çao do padrão de desempenho na construção.
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forim to

expressar pa-

!

*4. 1 .

em

M.

ii

iencontradas

k.G.

OS

e

ria, 

sando estabelecer os princípios para 

sempenho.

5-1. Obje t i vos - a construção na sua ãrea de atuação para atender 

requisitos dos usuários precisam ter seus padrões definidos,

na construção - conteúdo e 

dos padrões para avaliação do desempenho;

fSO 716^ - Desempenho da construção - significando 

ra desempenho de toda a construção.

na sua totalidade ou

ar, 
economia de energia^ no aquecimento;
o desempenho da cons trução - Def i n ições

ISO 62^2 - Desempenho da construção - expressão do requisito do usuá
rio para isolamento térmico-acústico, purificação do 
con for to vi sua 1, a

ISO 62^3 - Dados do clima para 
e S ímbo1 os;

ISO 7162 - Padrões de desempenho

5. Princípios para a preparação dos padrões de desempenho
Neste item temos definidos os seus objetivos, tipos de maté - 

conteúdos, métodos de taxação ou verificação de assentamentos,vjL 
a preparação dos padrões de de -

Usuã r i o - pessoa, animal, ou objeto para o (a) qual a construção 
e designada;

^.2. Agen te - aquele qua atua na construção, 
partes da mesma;
Requisito do Usuário - são as regras que necessitam ser seguidas 
numa construção para atender o usuário;
Desempenho - "é o comportamento do produto relativo ao uso 

^•5- Sub-Sistemas da Construção - conjunto de partes de uma constru - 
ção que cumprem uma ou várias funções requisitadas, 
no requisito do usuário;
Componentes - produto manufaturado ou nao, como uma unidade .dis
tinta, para servir uma função ou funções específicas;

^.7. Conjunto - é o agregado de componentes utilizados juntos.

. Defini çoes

Em sequência, para melhor nos situarmos, dentro da Metodolo

gia, necessário se faz, precisar as proposições dó "padrão .internacic) 

na 1 de desempenho", seguindo uma linguagem específica através das de

finições, a saber:
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va 1 o-

aos

i
l I

compo- 
fachada

e e-

na preparação de padrões de desempe-

regras, como:

a) requerimentos de desempenho expresso como uma série de 

res ou graus para a construção;

b) métodos para taxar cada característica do desempenho, incluijn 

do o desempenho sobre a referência do tempo para o requerimeji 

to de agentes.

Com,isto, os padrões significam expressões em unidades de medi

das, onde uma vez aplicadas, incrementam valores que podem ser jj 

sados para expressar os requerimentos dos usuários.

5.4. Métodos de taxação (assentamentos) ou verificação - estes métodos, 

sao realizados através de testes, cálculos e julgamentos, 

quais se acrescentam os seguintes detalhes:

a) Teste - um teste, providencia uma base para taxar a satisfaçao

a mesma. 

vi sando 

melhor desempenho, podem descrever detalhes dos produtos, que 

requisitos de desempenho.

a 1gumas

isto frequentemente implica 
nho.
Estes, são ca rac ter i zados e definidos com relação ao comportamen 
to específico de toda a construção. São geralmente documentos de 
larga ordem que, uma vez reunidos com outros componentes, permi
tem, soluções diferentes utilizando produtos com desenhos ou ma
teriais a 1 ternativos. Os padrões de desempenho são utilizados co 
mo referencia, por àqueles envolvidos no desenho, construção ou 
produto manufaturado, visando definir requisitos, sem a imposi - 
çao de restrições nos detalhes das soluções.

5.2, T i pos de Matéria - necessitamos procurar conjuntos coerentes dos 
padrões de desempenho, em concordância com os diferentes tipos 
de matéria, assim como:
a) padrões de desempenho para toda a construção ou os espaços de^ 

la, com requerimento de desempenho e métodos de taxação para 
o conforto ambiental nas construções (aspéctos térmicos);

b) padrões de desempenho para sub-sistemas - resistência dos ma
teriais dos sistemas estruturais ou serviços necessários 
1 e t r i co ;

c) padrões de desempenho para os conjuntos de construção, 
nentes ou junções - como exemplo temos a unidade da 
(componentes), bem como para a junção entre o piso e

Ainda temos que outros tipos de padrões complementares, 
o
provêem soluções satisfatórias para os

5-3. Conteúdos - nos padrões de desempenho devem-se incluir
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a. 1 .

a.2.
a, 3. e ou,

um

fixar

6. Fatores

dos

b) Cálculos - 
fune i ona1

e estruturação do conteúdo

qualquer ou - 

e como exemplo,

a serem considerados em Padrões de Desempenho.

Portanto, o uso das tabelas permite-nos garantir, que o campo 

de ação dos padrões internacionais de desempenho se realizem, visando 

maior clareza, na aplicação e uso das mesmas, torna-se necessário ex-

equacionam da seguinte forma:

pelas medidas do resultado total das temperaturas dos c<5 

modos;

pelo registro do tempo de evacuação;

pelo registro das trincas e ou, que ocorrem nas paredes, 

sob ação de cargas que definem o estado limite de durab_i_ 

1i dade, e outros.

os cálculos,

ou de desempenho - significa 
comportamento", como exemplo, temos: 
b.l. os cálculos dos resultados totais de temperatura de 

ambiente, de suas propriedades térmicas, sua aeração, sua 
temperatura aplicada e as condições das mesmas externa - 
mente;

b.2. quanto ao cálculo do tempo de evacuação da construção pje 
los usuários, face ao tamanho dos cômodos e classifica
ção dos seus percursos de saída;

b.3. cálculos da carga de solicitação com referência ao esta
do limite de durabilidade.

c) Julgamentos - através do ju1gamento/ava1iação, podemos 
o nível de satisfação funcional a ser taxado, com base em ex
periências de casos similares, dando ao usuário e a todos os 
envolvidos na construção, condições de opções, face ao desem
penho das partes ou do todo no Edifício.

6.1. Estes fatores, se baseam nas tabelas de 1 a 4, (da ISO), com
preendidas e recomendadas como auxiliares, dentro das colocaçoes:
a) para a determinação de programas visando delinear os padrões 

de desempenho;
b) para detalhar a consideração 

padrões de desmepenho.

funcional de um edifício, pela medida direta ou 
tro caso indicado pelas condições reais de uso 
se

indicados nos registros de satisfação 
um "Modêlo Teórico de
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seus principais elementos:

sao

comum,

sos ,

ou

_

1

Tabe 1 a

i•bela 4 - Agentes de qualquer natureza, relevantes ao Desempenho ,do 

produto em uso.

A listagem dos usos primários de cada espaço ou do seu todo, 

pode ser colocado. As categorias de uso ou ocupação, são caracteriza- 

das pelo seu nome comum, sendo seu propósito classificar quais os ní

veis específicos para um ou ma i s requisitos do usuário e em alguns ca^ 

os agentes que o correspondem.

pl i ci tar os

Um sub-sistema, pode ser formado por componentes econjuntos , 

distribuídos através de todo o edifício. Inversamente, um componente 

ou conjunto pode incluir parte de um, dois ou ma i s sub-s i s temas, (ex: 

unidade de fachada pode ser uma parte da estrutura suporte). Com isto, 

conclue-se que esta tabela pode ser utilizada em particular, como au

xiliar de memória para a programaçao de padronizaçao dos produtos 

todos de avaliação de desempenho.

seus Espaços . (V i de Fo 1 ha 253)

Vários componentes na construção, se constituem em sub-siste- 

mas; como exemplo temos as partes físicas da estrutura da construção. 

Essa aproximação é baseada na consideração de sua única função, sendo 

portanto independente de qualqueer método particular, material ou or

dem de construção do prédio.

Tabela 3 ~ Sub-Sistemas da Construção nos quais o Produto é uma Parte.

Tabela 2 - Possíveis Usos da Construção e

Diz respeito a listagem dos requisitos dos usuários, que 

importantes para as construções nas várias categorias. Logo, esta 

tabela e uma das principais listas a serem consideradas. Outrossim pa^ 

ra produtos padronizados, a lista serve como auxiliar de memória, que 

relaciona as funções das construções. Portanto, o produto pode contrj_ 

buir, para o desempenho de uma ou ma i s funções de acordo com o papel 

reservado a ele.

1 ~ Requisitos dos Usuários (Vide Folha 252)
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da

o

campo das "observações", dano u—

2.

11.
12.
13.
14.

7.
8.

5.
6.

3.
4.

9.
10.

como um 
de desempenho.

vês dos

1 .

e na

ma e

Deve-se outrossim exclarecer, que nem todos os itens menciona^ 

dos nas tabelas, não são necessariamente, relevantes para todos os 

padrões a serem delineados. Entretanto, todos os itens em referência, 

devem ser vistos como um auxílio para a preparação de um padrão satis_ 

fa tór i o

A Tabela 1 - Requisitos dos Usuários - está equacionada atra- 
seus 14 (quatorze) pontos a saber: %

Es tab i1i dade ;
Resistência ao fogo;
Segurança ao Uso;
Estanquei dade ;
H i grotermi a ;
Purificação do Ar;
Acus t i ca ;
Vi sua 1 ;
Táctil;
AntroDod i nâmi ca;
Hi gi ene;
Conveniência de espaço para usos específicos;

Durab i1i dade , V

Economia;

6.2. Uso das Tabelas 1 a 4

Nestas tabelas estão equacionadas a programação, bem como 

delineamento, onde o uso das mesmas servirão como auxiliares de memó

ria quer no campo das "observações", da "proposição e contexto do 

so" e na "listagem" dos requisitos de desempenho.

Os valores de desempenho requisitados dos produtos ou dos Sub 

Sistemas, dependerão dos requisitos dos usuários relatados nas categ<3 

rias de uso (Tabelas 1 e 2) , na natureza do desenho do edifício (for- 

orientação) e de vários agentes relevantes.

Deve-se listar os agentes relevantes para o desempenho 

construção no seu todo ou em suas partes constituintes. Estes agentes 

que são aplicados em situações particulares, dependerão do meio ambi

ente a que estã submetido o prédio, (forma, ocupação e o papel para 

que foi designado).
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cap í tu 1 o

Usos das ConstruçõesTabela 2

a) Os

função,

Na Tabela 3 ~ Sub-Sistema da Estrutura da Construção.

sao

i

abordagem das listagens das 

no entanto a Folha

e dos Espaços".

Na Tabela A - Agentes de Qualquer Natureza ou Ordem, que 
relevantes ao desempenho do produto em uso.

No entanto algumas observações se fazem necessárias, como: 
usos podem afetar a seleção e a ordem de importância dos requi

sitos do usuário na Tabela 1, que são relevantes para o padrão e 
os valores de desempenho requisitados;

b) A tabela nao pode ser usada sem a consideração dos padrões a serem 
deli neados;

c) Um espaço pode ser designado, de acordo com sua principal 
enquanto serve adiciona1mente para funções secundárias;

d) As c1assificações específicas normais, podem ser extrapoladas pa
ra outras classificações de espaços e construções, com base em fa
tores ligados a privacidade, salubridade e outros.

"Relativa aos

Estes requisitos estão mais elaborados no capítulo segui.nte 
( 55 ) , na abordagem das listagens das "Exigências de Desempenho", do 
Edifício; no entanto a Folha 252, detalhamos de maneira sintética 
a Tabela 1.

Esta também está equacionada-dentro de 1A (quatorze) itens de 
uso, com seus exemplos de espaços e de construção, vide maiores deta
lhes da mesma ã Folha 253-

Está equacionada na designação básica de 5 (cinco) Sub-Sis- 
temas, com seus elementos, conjunto ou componente e .respec t Lvos cõd_i_ 
gos (esco1hê-1 os). Estando distribuídos em:
1. Es tru tura;
2. Cobertura Externa;
3. Divisão Espacial do lado de fora da cobertura;
A. Divisão Espacial do lado interior da cobertura;
5. Serviços - estes distribuídos em 7 (sete) elementos, como: distri

buição de água, serviços de aquecimento e ventilação, distribuição 
de gaz, eletricidade, telecomunicações, transportes el etro-mecani - 
cos, transporte pneumáticos e por gravitaçao.
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acordo

e t

de

a
os

b)

de

correspondência
o

c)

conjunto coerente, 
a)

com
As tabelas 3 
d iferem de caso para caso na

te estandartizados , com os quais, qualquer produto pode 
os requisitos colocados. Para que esses padrões, se tornem 

é necessário termos:
nos padrões de desempenho, referência ao teste ou cálculo 
ser aplicado, para taxar o desempenho ou para estabelecer 
elementos prescritos;
no teste ou no cálculo padrão, referências à 
de padrões de desempenho;
Nos padrões prescritos, indicar padrões de desempenho (teste 
"cálculo padrao a fixar").

Os agentes são listados de acordo com suas próprias naturezas 
e nao de acordo com a natureza da ação nos Edifícios.
OBS: As tabelas 3 e b não estão inclusas, pois alêm de serem longas, 

análise de desempenho dos Edifícios.

7. Outros Aspectos de Produtos Padronizados.
Estão equacionados dentro de 3 (três) aspectos: conjunto 

convenções, padroesprescritivos e relações entre padrões; a saber:

7-1. Conjunto de Convenções - em aditamento para outros requisitos de 
desempenho ; um padrao de desempenho para um componente pode ser 
delineado com referência ao padrão internacional, caracterizado 
como convenções, as quais ajudam a facilitar o desenho, os pro
cessos de construção com componentes em:
a. coordenação dimensional - (medidas preferenciais);
b. tolerâncias e espaços (ajustagem);

c. juntas

7.2. Padrões Prescritivos Qá consagrados pelo uso) - ê desejável que 
os padrões específicos, da construção e dos materiais, po.ssam tam 
bêm incluir informações de desempenho, que podem ser esperados 
dos produtos.

7-3. Relações entre Padrões - os padrões de desempenho, são geralmen- 
cumpr iu

um

A base para esta tabela, é a listagem dos agentes de 

com sua origem e natureza, distribuídos em:

a) Origem dos Agentes:

1) Externos ao invólucro do Edifício;

2) Internos ao invólucro do Edifício;

b) Natureza dos Agentes - (mecânicos, e 1 et ro-magnêt i cos , térm i cos , qu_í 

micos e biologicos).
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tabela 1 REQUISITOS DO USUÁRIO 

Requis itos Funções

01. Estabilidade dinâmica (as duas indi

não) ações acidentais

02. Resistência ao Fogo

03. Segurança em Uso

0A. Ermeticidade

i ntermi tente)

08. Visual

I
09. Táctil

10. Antropod i nãm i ca contí-

11. Higiene

de E_s

U. Economia

■ 

»

12. Conveniência 
paços para Usos Ejs 
pecí f i cos_________

13. Durabi1 idade

05. Higrotermia

07. Acústica

Capital, custos para manter em operaçao. 

06. Purificação do Ar

I
_l

Resistência mecânica ã ação estática e 
viduais e combinadamente) 
Impactos, (intencional ou 
Efe i tos cícli cos__________

Riscos de explosão de fogo e expansão do fogo
Efeitos fisiológicos (controle de fumo e ventilação)
Tempo de alarme (detecção e sistemas de alarme) 
Tempo de evacuação (caminhos de escape)
Tempo de sobrevivência (compart imentação de fogo)_________'
- Segurança ã respeito de agentes agressivos (proteção contra 
explosões, incêndios, pontas agudas e gumes, mecanismos em mo 
vimento, eletrocução, radioatividade, inalação ou contato com 
substâncias venenosas, infecção)
- Segurança durante movimentos e circulações (limitação de p_i_ 
sos escorregadios, passagens obstruídas, protetores, etc.)
- Segurança ã intrusão humana ou animal_____________________
Agua (chuva, água de lavagem, água de beber, água suja, etc.) 
Ar, gás, neve, poeira._________________
Controle de temperatura do ar, radiação têrmica, velocidade do 
ar e umidade relativa (limitação de variação e espaço, reação 
dos controles)

■ Controle de condensação
Vent ilação

 Controle de odores

Controle de barulho (contínuo e 
Inteligibilidade do som 
Tempo de reverberação

Provisão ou controle de luz natural ou artificial
Insolação
Iluminação requisitada, liberdade para ciar idade, contraste de 
iluminação e estabilidade, possibilidade de sombras.
Aspectos de espaços e finalização (cor, textura, regularidade, 
horizontalidade, verticalidade, etc.)
Contato visual, interno e com o mundo externo (barreiras para 

 privacidade, 1iberdade pela distorção ótica.________________
Propriedades superficiais, rugoso, sêco, morno, flexível 

 Liberdade para a descarga de eletricidade estática
Limitação de acelerações e vibrações (transitórias e 
nuas)
Conforto do pedestre em áreas de vento
Aspectos do desenho relativo ã resistência humana, agilidade, 
maneabi1 idade (inclinação de rampas, operação de controle sem 

 portas, janelas, equipamentos, etc.).
Facilidade para cuidados do corpo humano
Suprimento de água, lavagem e evacuações de água suja, mater_i_ 

 ais e fumo._____
Número, tamanho, geometria, subdivisão, inter-relação dos es
paços
Provisão de serviços e equipamentos, f 1 ex i b i 1 i dade e supressão

Rentabilidade de desempenho requisitado em serviço contínuo
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TABELA 2 USOS DAS CONSTRUÇÕES E DOS ESPAÇOS
____________________________________ I___________________

Exemplo de ConstruçãoUSOS Exemplos de Espaços

es-

Laboratório, salao de

07. Hab i tação

Pisos, degraus.Corredor, escadas,...

sala de jan- Res taurante, . . .

10. H i g i ene

Armazém/s i1 os,...12. Armazenagem

de13. Controle

14. Outros

Banheiro publico, pri
vado

Sala de medição, 
guarda

Salão de ginãstica, pi^ 
cina, quadra de espor
tes .

Caixa de elevador, ga
ragem

escr i tór io 
loja.

Lavanderia (estabelecj 
mento comercial)

Casa da guarda, sub-es_ 
tação

Supermercado,prêdio co 
mercial (escritórios).

Hospital, centro de Sa^j 
de

Posto de gasolina, 
tação ferroviária

Depósito, guarda-rou
pa,...

Centro esportivo (Giná 
sios) academias de dan
ça.

05. Recreação - (ginãs
tica, nataçao, dan
ça)

04. Cuidados Médicos 
(exames, tratamento 
operaçao,...)

01. Transporte (de bens 
pessoais, fluídos, 
e 1 e tr i c i dade,. . .)

08. C i rcu1 ação

09. Fornec i men to (consjj ' Coz i nha, 
mo, cu 1inaria,...).|tar,...

Bnahei ro, WC,...

Sa 1 a de conferência, s^ 
cqní ião de exposições, sa-

• la de exibição, aula ,
'aud i tór i os.I
Quarto, sala de estar. Casa, prédio de aparta^ 

mentos, hotel,...)

06. Cu 1 tura - (educaçao,, 
cu I to, reun i ao, r — 
ferênc ia,...)

Edifício para congres
so, centros culturais, 
igreja, teatro, esco
la, biblioteca, museu.

11. Limpeza, Manutenção Lavanderia,oficina.. .

^'Consultório, sala de re 
icuperação, centro ci- 
Irurg ico.

Industria pesada (gaj_ 
pão), prédio de labora 
tór io.

02. Indús tr i a - traba
lho manual, produ -'produção, oficina 
çao, experimentação!

03. Escritório, Comer-'Escritório, 
cio, estúdio, ins- de desenho, 
cr i ção, planta,...)
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Pes-

com-

9- faci1 i tare

e

um

5-
6-
7-
8-

pesqu i sa 

a rqu i tetos,

1-
2-
3-
4-

e na

saber:

5.5. Guia de Desempenho do Edifício 
ment) - CSTC - Bélgica.

na sua

de comunicação, de forma ã 

setores do edifício.

Sua elaboraçao, foi acompanhada por uma comissão de 

por grupos de trabalho, compostos de mestre de obras, 

empreiteiros, escritórios de estudos, produtores ligados a construção 

de Edifícios, bem como os poderes públicos. Destina-se.a ajudar, to - 

dos aqueles profissionais ligados direta ou indiretamente ao projeto 

eaconstruçao de edifícios, visando ap1icar com eficácia a noção de de 

sempenho. Consitutindo-se assim, numa obra de referencia que possibi

lita escolher as especificações, que melhor se adapte a um edifício 

em função de suas exigências, face aos seus usuários.

Este guia, foi realizado conjuntamente, pelo Sindicato de es

tudos industriais da Construção (IC - IB), pelo Centro Científico e 

Técnico da Construção (CSTC ) e pela Secretaria de Controle para Seg(£ 

rança da Construção (SECO), com apoio das Federações profissionais 

membros do Sindicato de estudos industriais da construção (Bélgica), 

bem como pela ajuda financeira do Instituto para o Incentivo da 

quisa Científica na Construção e na Agricultura (IRSIA). A obra 

poe-se de 9 (nove) volumes a 

0 Edifício na sua totalidade; 

Fachadas; 

Cober t u ras;

Divisões, interiores verticais; 

Pisos e Escadas;

Instalaçao, distribuição escoamento das aguas; 

Instalações térmicas e de ventilações; 

Instalações Elétricas;

Instalações de transporte 

acesso mais cômodo aos diversos

Nele estão inseridos as especificações de desempenho aplica

das principalmente na Bélgica, embasadas nas suas Normas Técnicas, ca^ 

dernos gerais de encargos e especificações, adotados por diversos or, 

gãos. Mas, nem sempre, determinados casos,estão devidamente equaciona

dos quanto ao seu desempenho, necessitando portanto que os mestres de 

obra, o arquiteto autor do projeto, equacionem os elementos componen

tes e justifiquem os métodos, processos e valores propostos, visando
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das

sobre

qua-

e

i
1.

tro (b) 

1

2 - Subdivisão do edifício;

3 ~ Determinação do desempenho

- Comparação dos projetos.

A seguir comentários suscintos sobre essas A Noçoes:

sempre somar os conhecimentos, numa ampla cobertura do progresso 

ciências ligadas ã produção dos Edifícios.

Dentre estes, hã necessidade em nossa colocação, de complemeji 

tar alguns termos técnicos, com suas respectivas definições, em pros

seguimento aqueles ja tratados e definidos,no item A do capítulo 5-A. 

"Desemepenho Padrao na Construção”. Assim, temos:

Exigências do usuário - necessidade a que o edifício deverá satisfa 

zer ao indivíduo (e ou);

Orgao do edifício - parte do edifício que preenche uma ou mais funr 

çoes necessárias as satisfações dos usuários;

Soli ci tação - esforço ou conjunto de esforços que se exercem 

a construção, sob efeito de ações ou combinações destas;

Estado l_j_mj te - estado de solicitação do edifício, ou de uma de suas 

partes, para além do qual as exigências do usuário cessa de ser sa

tisfeita, distinguem-se:

. Estado 1 imite último - corresponde ao máximo da capacidade portar^ 

te;

• Estado limite da utilização - está ligado aos critérios que regem 

a utilização normal e a durabilidade.

No guia em questão, bem como naqueles que poderão advir, 

noções gerais estão ou deverão estar inseridas, como:

" Definição da qualidade das construções para os desempenhos;

0 trabalho, para melhor compreensão, define os objet i vos de c<3 

da volume, sua utilização visando complementar a documentação técnica 

relativa ao desempenho dos edifícios, bem como definições de termos u 

tilizados para melhor caracterizar seu significado.

Definição da Qualidade das Construções para os Desempenhos

Estes fatores se basearam no progresso obtido, nos países eu

ropeus, com destaque para a França e Bélgica, na érea da indústria da 

construção. São caracterizadas pela evolução, métodos, processos cons 

trutivos, os quais tem sentido direcional, para a industrialização,
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rac i ona1ização

I

de

1111

tandartizaçao (ISO),

be 1 a 1
1 . Es tab i1 idade

2. Segurança ao fogo

2.1.

conduzida às 
dos trabalhos desenvolvidos

1.1.
1 .2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

e
RFsco de surgimento de um incêndio ;

í

Es tab i 1 idade do conj unto e res i s tenc ia estrutural;
Estabilidade e resistência às ações dinâmicas;
Resistência aos choques de corpos sólidos;
Resistência ãs ondas de choque;
Resistência das aberturas e dos dispositivos de comando dos me 
canismos às falsas manobras e às manobras bruscas.

Assim sendo, "os desempenhos dos edifícios, surgem como sendo 
um conjunto de propriedades que definem sua capacidade de -..preencher 
corretamente suas diversas funções, constituindo-se na resposta téc
nica as exigências dos usuários11.

operações em fábrica, juntamente com a 
nos canteiros das obras.

Portanto, para podermos definir 
trutivas (tradicionai 
base numa 
dos

Diante disso, cabe ao Arquiteto autor do projeto, propor edi
fícios que satisfaçam às exigências dos usuários, atravéz de uma ide^i 

tificaçao clara e precisa das mesmas, onde a solução procurada respoji 

da esses anseios, da melhor forma possível, sempre condicionando e 

dominando os agentes que influenciam no edifício, como: os climati 

cos, àqueles resultantes da ocupação do edifício e consequências 

sua ocupação, respeitando também as condições económicas.

a qualidade, das so 1 uções cons^ 

s ou industrializadas) e optar por uma delas,com 

comparação entre si, é preciso poder exprimir as exigências 

usuários quantitativamente e independentemente dos materiais, e 

processos construtivos sob a forma de desempenho, fornecendo assim ao 

espaço construído suas condiçoes plenas de utilização.

A seguir, a lista de "Exigências de Desemepnhos11 do Edifício 

na sua totalidade, consideradas pela Organização Internacional de Es- 

no documento DP 6241 - Recomendações para a pre- 

paraçao das Normas de Desemepnhos do Edifício. (Complementação da Ta- 

i tem 5-4. - Folha 252) .
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3. Segurança de utilização

Estanque idade

5. Conforto higrotérmico

o

5.2.
5.3.

4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Prazo de alerta de incêndio;
Prazo de sobrevivência em um local;
Prazo de propagação de um incêndio;
Prazo de propagação de gazes e fumaças nocivas;
Prazo de evacuação dos ocupantes ;

Prazo de extinção do incêndio;

4.1.3.
4.2.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Segurança do trabalho;
Segurança de contato;
Segurança de circulação;
Segurança aos desnivelamentos;
Segurança ãs intrusões.

Estanqueidade ao gaz ;
Permeabi1idade do ar da atmosfera exterior;
Estanqueidade dos dutos de ventilação e tubulações de evacua - 
çao de produtos de combustão (chaminés);
Estanqueidade das redes de distribuição de gaz;
Estanqueidade ã ãgua ;

4.2.1. Estanqueidade ã ãgua da chuva;
Estanqueidade do envoltório sob o solo ãs ãguas subterrâneas;
Estanqueidade ã ãgua das diversas redes de tubulações de ãgua;
Estanqueidade aos sol idos;
Estanqueidade ã neve e ãs matérias em suspensão no ar;

5.1. Conforto térmico;
5.1.1. Temperatura do ambiente;
5-1.2. Estabilidade e uniformidade da temperatura;
5.1.3. Danos devido ao reflexo das paredes;
5-1.4. Danos dev i do às correntes-de ar;

Umidade do ar;
Seguidão das janelas.
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6. Ambiente atmosférico

7. Conforto acústico

7.1.
7.2.

7.3.

em
7.4.

8. Conforto visual

9. Conforto tact i1

9.1.

Conforto antropodinãmico10.

movimentos impostos ao corpo humano»10.1.

8.3.
8.4.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.

7.2. 1 .
7.2.2.

Nível de ventilação;
Emissão de odores;
Emissão de odores pelas redes de ãguas servidas
Emissão de odores pelos materiais.

9.2.
9.3.

6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Calor transmitido ao contato do pé com o solo;
Descarga de eletricidade estática^
Conforto mecânico ao toque.

um ambiente;
em um amb i ente ;

e de esgoto;

Vibrações e

Iluminação natural;
Iluminação luminosa;
Ocultação dos locais;
Iluminação artificial;
Iluminação luminosa;
Ofuscamento ;

8.2.3. Estabilidade de luminescência das fontes luminosas;
Aspecto das paredes;
Vis.ta sobre o exterior:

Isolamento aos ruídos exteriores;
Isolamento acústico entre locais;
Isolamento aos ruídos aéreos ;
Isolamento aos ruídos de choque;
Nível de ruído devido ao edifício e a seus equipamentos ;

7«3.1. Emissão de ruído ao exterior de um local;
7-3.2. Emissão de ruído

Reverberação do som
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11. H i g i ene

11.1.

11.2.

12. Adpataçao à utilização

13. Durab i1i dade

14. Econom i a

14.3.

Diante disso, este trabalho em estudo, revela que

Despesas de construção;
Despesas de financiamento;

14.2.1 . Consumo
14.2.2. Consumo

Despesas de manutenção.

14.1.
14.2.

12.1 .
12.2.

11.2.1.
11.2.2.

de energia de aquecimento; 
de energia de refrigeração;

10.1.3.
10.2.

Em is sao 
bres ;
Adpataçao dos equipamentos de higiene ãs condiçoes de utiliza^ 
çao;
Distribuição de ãgua;
Esgotos .

Portanto esta listagem de 

fício, deve servir de base de estudo e aplicação

10,1.]. Vibração do edifício ou de uma de suas partes;

10.1.2. Movimento das instalações de transporte de pessoas; 

Deformidade sob a ação de uma pessoa;

Esforços de manobra.

se deve im-

"Exigências de Desempenho", do Edi- 

nas pesquisas das o- 

bras universitárias, complementadas por outros elementos que julgar - 

mos necessários face a especificidade das mesmas.

0 resultado destas pesquisas, poderão servir de base de reco

mendações, objet i vando o preparo de Normas Novas e Correções ou manu - 

tenção das já existentes na ABNT/Brasil.

o

ou desenvolvimento de substâncias nocivas ou insalu -

Adpataçao dos espaços ã sua utilização;
Adaptação dos acabamentos a sua utilização.
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uma

em

par tes

2.2.
seus or

2. Subdivisão do Edifício

por contratualmente a obrigação de fornecer os desempenhos, caracter_i_ 

zando assim o sistema construtivo a ser utilizado no sentido amplo, 

visando atingir o resultado esperado pela obrigatoriedade em cumprir 

as especificações técnicas. Estas,'por sua vez, se exprimem sob a foj^ 

ma de níveis de desempenho, determinados por métodos científicos, em 

condições de utilização, definidas independentemente dos meios utili

zados .

Ass i m, 

ser comparados 

nc íp i o, a 

a cada

Subdivisão em Componentes

Os edifícios, regra geral, resultam da conjugação dos 

gaos embasados em obras e técnicas, formando as células, os espaços 

construtivos nas varias dimensões (desde a 1- até a A? dimensão).
o

Para isso, necessita da harmonizaçao dos elementos construti-

Neste item, temos dois enfoques estudados: a Subdivisao em Õr- 

gaos e Componentes.

2.1. Subdivisão em Orgaos

Na vida pratica, cada desempenho, é assegurado pelas 

do edifício, denominados orgãos, numa analogia com o corpo humano. As^ 

sim distingue-se: Estrutura, revestimento, divisões externas e inter

nas e as instalações com suas respectivas funções. Neste particular a 

FAUUSP/AUT através do seu Professor Titular e responsável pela 

matéria, equacionou estes orgaos de maneira mais abrangente e própria 

com os quais vimos trabalhando, com perspectivas de amplia-los dentro 

das condicionantes de desempenho do edifício através da avaliação.-

as diversas soluções de um problema construtivo, podem 

e postos em concorrência, em condições de igualdade. 

Em princípio, a especificação da qualidade em termos de desempenho, 

deixa a cada um, suas reposnsabi 1 idades ordinárias. Portanto se 

experiência de desempenho, nao e respei ta da, o fornecedor , ou o construtor 

devem ser responsab i 1 i zados pelo desrespei to ãs cláusulas da encomenda . 

Em caso contrario, a responsabilidade do autor do projeto ou do 

preiteiro, poderá ser investigada em caso de concepção insuficiente 

ou nao coerente, ou de execução defeituosa.
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3. Determinação dos Desempenhos

sobre

se-
11 e as

Estes métodos 

de comportamento 

protót i pos

devem

funções, const_i_

ní-

aos a^

or i -

déformações impostas, e-

No entanto, hã necessidade que os componentes de origens var_i_ 

adas, respeitem determinados parâmetros, reservando â coordenação di

mensional, o fator "Tolerâncias", de fabricação e execução (juntas e 

fixações). Para isso, existem publicações específicas, (como o guia 

prático NIT 125 ~ CSTC - Bruxelas, 1979 e outros para serem utiliza - 

dos.

Quanto a natureza dos Agentes numa correspondência a ação dos 

elementos acima citados, temos a considerar: 

A - Agente^ Mecânicos - (gravidade, forças e 

nergia cinética, vibrações e ruídos);

se baseam em cálculos, sobre modelos . teóricos 

ou a ensaios específicos (rápidos) realizados

e sobre assossiaçao de componentes.

Ha necessidade de medir cada desempenho no edifício concluído, 

e também na pos-ocupaçao do mesmo. No entanto, este guia é de opinião 

que medi-1 o dentro das condiçoes reais de utilização, é uma verifica

ção tardia, dispendiosa e que sempre ocasiona dificuldades para reme

diar as deficiências. Diante disso, recomenda-se um esforço no senti

do de recorrer a métodos que permitam prever os desempenhos de um coji 

junto, a partir dos desempenhos dos componentes.

Para isso, o guia em questão desenvolver matéria ligada < 

gentes que influenciam o desempenho do Edifício, onde constam a 

gem dos agentes externos ao Edifício, como "atmosfera e solo", a 

guir àqueles de origem interna como ar "imposições pela ocupação 

respectivas consequências da ocupação".

vos, denominados componentes, os quais como jã vimos podem preencher 

simultaneamente diversas funções como: suportar, separar, isolar, etc. 

Portanto, tendo identificado os orgaos do edifício, do qual os compo

nentes fazem parte, é possível definir os desempenhos que eles 

fornecer, visando atender corretamente suas diversas 

tuindo-se assim uma forma de expressãodas exigências, a todos os 

veis de diálogo entre a oferta e a demanda.
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B

E - (vegetais

268 , o quadro geral dos

Comparaçao dos Projetos

que

4. 1 .

a

A seguir, o guia de desempenho trata do fator ligado a compa

raçao dos projetos.

Para maior clareza em anexo a Folha 

"Agentes que influenciam o Eidfício".

C

D

- Agentes Eletromagnéticos - (irradiação, eletricidade e magnetis 
mo) ;

" Agentes Térmicos;
" Agentes Quími

bases, sais

Critérios de Eliminação

Verificaremos a analogia e possível eliminação das proposi - 

ções, em face do não atendimento mínimo de desempenho, exigido nosma 

nuais e cadernos de encargos;

cos - (agua e solventes, oxidaçoes, r edu tores ,ãc i dos, 

e matérias inertes);

Agentes Biológicos - (vegetais e animais)

4.2. Critérios de Avaliação

Atribue-se as propostas (parciais ou totais) uma nota (ou co

ta) de apreciação global? obtida somando-se as notas atribuídas aos 

diferentes desempenhos ou qualidades arquiteturais, acrescentadas,

0 mesmo raciocínio, pode ser aplicado na comparação de produ

tos (componentes ou equipamentos) do Edifício. Esta comparaçao, em 

seu universo de abordagem está compartimentada numa primeira instân - 

cia, nas seguintes etapas: Critérios de Eliminação, Critérios de Ava

liação, Custo do Edifício, Comparação das soluções ou das propostas.

Para comparar as diversas soluções relativas a construção dos 

edifícios, utiliza-se os desempenhos, baseados num raciocínio, no 

qual as propriedades do edifício e custos se interagem. Assim sendo, 

os elementos fundamentais a considerar são:

As propriedades quantificáveis (desempenhos dos edifícios);

" As propriedades não quantificáveis (qualidades arquiteturais, 

devem ser apreciadas para julgamento);

0 custo do edifício.
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sua im

+>= Z • o< ê > Pê

com

b *

o

Os elementos pesquisados, dizem respeito a quatro componentes 

do edifício a saber:

- cobertura de telhado;

- divisão interior;

- revestimento do piso.

P

Pi =

°<C -

Outra pesquisa mencionada diz respeito àquela também realiza- 

Bélgica (1975/1977) entre as pessoas ligadas às construções, vj_ 

o desempenho de obras Residenciais, Escritórios, Esco- 

Hospitais, onde 3 (tres) classes de importância foram considera^

Este guia de desempenho, faz referências a classificação rela^ 

tiva do desempenho de alguns produtos resultantes de uma pesquisa reja 

lizada na Bélgica junto a proprietários e especialistas da construção 

(problemas ligados a insolaçãoem Residências).

da na 

sando conhecer 

las e 

das:

I - Essencial

II - Muito importante

III- Moderadamente importante

Portanto, as diversas Notas (cotas) Pi, representam a expres

são quantitativa da satisfaçao dada aos usuários pelo desempenho ou 

qualidade arquitetural considerada. No entanto, e bom que se registre 

que a relação entre a satisfaçao e o desempenho sao diferentes segun

do a natureza da propriedade. Portanto a satisfaçao varia em função 

do nível de desempenho obtido, onde os coeficientes de ponderação (^-Xu) 

exprimem a importância relativa que os indivíduos envolvidos no pro 

cesso (exemplo: mestre de obra, arquiteto e ou) atribuem a cada desem 

penho e que e conveniente definir e precisar em cada caso.

cada uma de um coeficiente de ponderação destinado a traduzir 

portãncia relativa, onde:

= Nota (cota) de apreciação global

Nota (cota) de apreciação de desempenho 
coeficiente de ponderação de desempenho i,
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o

C - Cc + Cp + Ce

consumo de e

per íodo de u

(m)
anos

s

onde:
Cc
CF =

vi sta", 
ços correntes 
ria), a outra, 
diferentes (correção por atualizaçao). A seguir como 
dem os respectivos custos:

4.3. Custo do Edifício
No trabalho desenvolvido neste guia de desemepnho, o custo do 

edifício esta considerado dentro dos limites de atuaçao onde o Custo 

Global do mesmo é igual a soma dos custos da construção, de funciona

mento e de manutenção no decorrer de uma duraçao de utilização deter- 

mi nada, a saber:

= Custo de construção do edifício

Custo de funcionamento (suportando principalmente o 

nergia no decorrer da duraçao de utilização considerada);

CE = Custo de execução do plano de manutenção (durante o 

tilizaçao considerado).

Estes foram estudados a luz dos 14 (quatorze) itens considera^ 

dos an ter iormente nas "Exigências de Desempenho" dos edifícios, ’níc_L 

ando com a Estabilidade, passando pelos váriosConfortos, indo até 

item Economia.

b - Custo de funcionamento

Leva-se em conta o custo dos consumos de energia sobre os 
de uti1i zação;

a - Custo de Construção de Edifício
Este pode ser decomposto em dois (2) elementos: a partedecus 

to de compra paga a vista e a amortização financeira da parte do cus
to financiado sobre os (n) anos de duração do empréstimo. Cada anuida^ 
de de reembolso é corrigida levando em conta a depreciação ...roonetãria 
e a sua atualização;

Em cada um destes termos interferem elementos datados de anos 
diferentes. No entanto, objetivando uma comparação ãs somas pagas "à 

eles devem sofrer correções: uma,permitindo a passagem de pre^ 
a preços constantes (correção por depreciação _monetã- 
permitindo a passagem entre somas di sponíveis ã esperas 

os belgas enten-
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c

M.

ra

estes parâmetros. Dj_

um

um con

Exemplo:
"Classificação de propostas baseadas numa apreciação de desem 

penho e do custo global do Edifício",

traduz indo a 

ante disto, 

ou de um componente colocando as aspirações sobre seus diversos desem 

penhos e deixando aos i nteressados ,o cuidado de os ponderar e os com

binar. Com isto podemos basear a escolha de níveis mínimos de desempe 

nho exigidos e consequentemente uma c1assificaçao em função exclusiva 

do custo da construção do edifício ou do custo global do mesmo.

Custo de manutenção

0 custo de manutenção sobre os (m) anos de utilização pode 
ser decomposto em 2 (dois) elementos: - custo de manutenção ordinária 
anual e o de manutenção extraordinária após (t) anos.

Para a primeira etapa de construção, foi considerado 
o

junto de 2.500 Residências, nes te concurso de ante-projetos, concorre

ram 3 (tres) arquitetos selecionados ao final de um concurso de idéi as

ser estabelecidas, 

o custo (C) , por exemplo P ou P

C C2 

importância relativa que se ajusta a 

pode-se estabelecer um perfil de qualidade de um edifício

Logo a c 1 a ss i f i cação das soluções ou das propostas, podem ago 

considerando-se uma solução entre a nota (P) e 

ou P , ou ainda toda outra relação ,

Historicamente, a primeira aplicação completa de um sistema de 

apreciação global dos desempenhos e do custo globa 1, se reaj izou na BéJ_' 

gica, durante o concurso de ante-projetos de arquitetura, 'organizado 

pelo Sindicato de Estudos de Bernalmont (SEB) - Liege - 1979.

A seguir, exemplo com amostragem de diversas variantes de 

sistema de apreciação de propostas e consequente aplicação (Bélgica 

e outros pa íses).

Comparação das Soluções ou das propostas

Uma vez conhecida a nota (cota) de apreci açãogloba 1 e o custo 

de construção do edifício ou o custo global do mesmo, a solução a ser 

considerada, como a "MAIS Vantajosa", é evidentemente aquela que pro

cura um máximo de desempenho por um mínimo de despesas.
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organizadas no final de 1978.

j ur i

40%
com

7,5%
5.

25%

no

 
N?

carga de]j '
6 

6

22

i10

(Continua)

— • -

3.
4?

Desempenhos trazendo 
plementar

Cota 
Pi 

(Sobre 1 0) 

desempenhos
do SEB (critérios de e-

Ponderação ]o( i Pi ck i 
em

10
0

4
4

6
4
4

I

1.
2.

20%
7,5%

se exprimi r por

e vista

nao podem 
ao jur i)

um conforto Su-

A apreciação dos mesmos foi feita em 2 (duas) etaps:

1-) Verificação da satisfaçao de todas as exigências de 

dados no Código de Desempenho do edifício

1i m i naçao);  

Custo global por um período de utilização de 25 anos
Cota P (cota/nota) de desempenho suplementares
reiaçao ãs exi gene i as do Codigo de Desempenho do SEB
Grau de Industrialização da construção  

Escolha de materiais e componentes favorecendo a ex 

pansao económica da região 

Qualidade arquiteturais que

desempenhos (cota atribuída
A Cota (Nota) P dos desempenhos suplementares estavam determinadas 

do quadro seguinte:

01. Resistência das divisões ã 
 ma biblioteca suspensa.

02. Ausência de dificuldade devida ãs co£ 
rentes de ar e conforto acústico da 
vent Í1 ação.  

03. Diminuição acústica dos ruídos ae- 
reos pelas fachadas divisórias e fÔ£ 

___ ros . __________ _________  
04. Transmissão acústica de ruídos de cho 

ques pelos forros.
05. Insolação
06. Iluminação brilhante natural 

sobre o exterior.
07. Ocultação dos locais.
08. Superfície habitável.
09. Relação superfície habi tãvel/superf_í 

cie res i dênc i a. ___________

10. Decoração das cozinhas. _
11. Decoração dos corredores e escadas

2-) C1 ass i f i caçao dos ante-projetos por um juri em função de 5(cinco) 
critérios de avaliação ponderados da seguinte maneira:
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Cont i nuação

N? Desempenhos trazendo um Conforto Su-

8

(Sobre 1 ,000) 100Pi

5.6.
e

0

os

con-

■

I

I

6

o
0 trabalho é composto de 8 (oito) documentos técnicos resul -

de Interesse Social - Térreas Unifami1iares - BNH/IPT, 
Relações com demais Obras.

seu

Edi

P = 2^ aj

Este trabalho baseou-se na proposta da comissão W-60 do 

Performance Concept in Building - a 

or em seus detalhes principais.

Formulação de Critérios para Avaliação de Desempenho de Habita -

çoes

suas

CIB-

ser referida no capítulo posteri-

Conclue-se portanto, que a aplicaçao deste método de compara- 

çao apresenta interessantes considerações na adoçao de atitudes futu

ras, objetivando a escolha do melhor ante-projeto ou estudo prelimi - 

nar de um edifício, antes mesmo de se elaborar os demais projetos,num 

controle efetivo, visando otimizar todo o processo da criaçao e cons

trução do esapço.

I PT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, através do 

Agrupamento de Avaliação de Componentes e Sistemas, da Divisão de 

ficações, sobre a chefia do Engenheiro Roberto de Souza, real i zou, pes^ 

quisas para o BNH - Banco Nacional de Habitação, na Area da Avaliação 

de Sistemas construtivos utilizados em habitação de interesse social, 

v i sando es tabe 1 ecer os requisitos e critérios de desempenho a serem a- 

tendidos, bem como a métodos de avaliação que permitem verificar 

sistemas e partes componentes (da edificação), que satisfaça às 

dições fixadas.

| Ponderação o(i Pi 

em %

Cota
Pi 

(Sobre 10)

I12. Relações entre os locais
13. Flexibilidade das Residências
1^. Superfície, amplidao útil e acessibi_

1 idade dos prolongamentos exteriores 
das Residências. i
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Agentes que influenciam o edifício
Interno ao EdifícioExterno ao EdifícioOr igens

Imposições pela OcupaçãoAtmosfera Solo

cos
Cargas de exploração Cargas permanentes

A.2. desIi za-

cinética Choques interiores
A.4. Vibrações

Vibrações exteriores
B

Parede brilhante

Correntes errantesRa io

Reaquecimento, gelo

D.2. Oxidantes

0.3. Redutores Sulfuretos

0.4. Acido acidoAcido carbónico, ãci -
0.5. Bases

D.6. Sais Cerrações salinas
D.7. Materiais inertes Graxas, óleos, tintas.Poeiras, fuligens

E. 2. Animais

O

o

forças e deforma
ções impostas

Acido carbónico, 
mentos de nãssaros

Oxigénio, ozonio, óxi
do de azoto

Umidade do ar, conden
sação, preciptaçoes

Reaquecimento, gelo, 
termochoque______

Pressão das terras, das 
das águas 
Compressões, 
mentos

Projeções de água, cori 
■densação, detergentes. 
aeroso'1 
Agua ozonificada, ãgua 
oxigenada
Agentes combustíveis -

Bactérias, plantas do
mésticas
Animais domésticos

Ruídos interiores 
Vibrações interiores

Lâmpada, irradiação 
nuclear

Esforços de manobra, 
perfurações

Ruído do edifício 
Vibrações do edifício

Consequências 
da Concepção

di la- 
: hi-

B.2. Eletricidade
9- 3• Magnet i smp
C “ Agentes termicos

Campos magnéticos
Calor emitido, cigarro

Correntes de distribuição
Campos magnéticos
Aquecimento, fogo

Insetos, pássaros

escre 
dos humiques 
Cal

Natureza
A " Agentes Mecâni 
A. I. Grav j dade

Vinagre, ácido cítrico^ 
ácido carbónico
Soda caústica, potás
sio, hidratos de amonía 
co
Clorureto de sódio

A.3. Energia

f ” Agentes biológicos
E. I. Vegetais

Clorureto de cálcio,suj, 
fatos,'gêsso 
Graxas, óleos, poeiras, 
fuli gens ___________

Aguas de distr ibuição, ã_ 
guas usadas, infiltra - 
ções 
Potenciais eletroquími- 
cos positivos
Agentes combustíveis,po 
tenciais eletroquímicos, 
negativos
Acido Sulfúrico, 
carbónico
Soda cáustica, cimentos

Nitratos, fosfatos, 
cloruretos 
Cálcio, sílica

Agua de superfície, á- 
gua subterrânea

0 “ Agentes químicos 
D.I. Agua e solventes

e ruído

Bactérias, mofo, cogu
melos 
Roedores, vermes

Bactérias, sementes

Irradiação solar

Agentes eletromag- 
néticos

B.l. Irradiação

Retrações, fluage, fo£ 
ças e deformações im
postas
Golpes de Carneiro

Cargas de neve, de água 
de chuva 
Pressão do gelo, < 
taçóes térmicas e 
groscóp i ca
Vento, granizo.choques 
exter i ores
Ruídos exteriores
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e

Metodologia Utilizada

0

conforto 
e1êtri

Este consiste basicamente em avaliar o Desempenho, prevendo 
o comportamento potencial do edifício, seus elementos quando submeti” 
dos ãs condições Normais de exposição, avaliando, se o seu comporta
mento satisfaz as exigências dos usuários.

A avaliaçao técnica de Desempenho destes itens, é subsidiar 
a escolha dos sistemas construtivos, bem como seus componentes (prod^J 
tos), utilizados no campo da construção civil. No entanto, a experiêji 
cia nos têm demonstrado que os mesmos nem sempre cúmprem seus objeti
vos, onde a dificuldade básica está na carência de informações norma
tivas, a nível nacional, estadual e municipal. Isto vem restringindo 
portanto, sua adoção na larga escala visando suprir o déficit habita
cional do país. Como consequência, o BNH, conhecedores desse estado 
de causa, se propuseram a realizar este trabalho, em estudo, visando 
a "Formulação de Critérios para Avaliação de Desempenho de Hab i tações'-’ 
- objetivando fixar suas diretrizes com o consequente estabelecimento 
dos requisitos e critérios de desempenho ã serem atendidos pelos sis
temas construtivos, assim como a Metodologia de Avaliação.

0 conceito adotado, para a elaboração e o desenvolvimento do 
trabalho, foi o estabelecido, como já nos referimos no início, aquele 
proposto pela comissão W-60. The Performance Concept in Building do 
CIB (Conseil International du Batiment; 1,2,3,^’e 5).

tantes da pesquisa, relativos aos seguintes itens:
~ Segurança Estrutural;
- Segurança ao fogo, estanqueidade, conforto higro-térmíco, 
acústico, durabilidade, instalação hidráulica e ínstalções 
cas .

Os resultados dessa pesquisa, devem possibilitar a orientação 
aos Fabricantes e Construtores, Arquitetos, Engenheiros ligados aopro 
Jeto e a construção no melhor exame das soluções já testadas, bem 
como nas Normas, assim como instrumentalizar o BNH e os Institutos de 
Pesquisa no que se refere a adoção de uma Sistemática de Avaliação. E^ 
ta, em primeira instancia, com adaptações^ específicas podem ser util_i_ 
zadas nos Edifícios Universitários.
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ram:

1 .
pelo

Durab i1idade.

I

Vei s, e 
meios físicos relacionados

so - CUASO e 
estarao em princípio, 
fício. Segundo a Sequência Construção AUT/FAUUSP.

A metodologia ê composta dos ^(quatro) pontos básicos:

a que está submetido o E.

No entanto para o nosso caso, edifícios Universitários e o nú 
mero de exigências, será maior, cuja fixação posteriormente, faremos 
a esta Dissertação de Mestrado.

ra os

nas e

o IPT,

No caso específico,
es trutura ,

i ns ta 1 ações elêtr i cas/h i drãu1i cas .
suas obras - os elementos a

equacionados, dentro dos 10 (d'

os elementos da habitação considerados to 
cobertura, piso, parede, fachadas, divisórias inter- 

No entanto, para o nosso ca- 
serem pesquisados, avaliados 

ez) Órgãos do Edj^

2. Identificação das condiçoes de Exposição, 
d i fíci o.

Estas estão vinculadas a somatória de ações que atuam sobre 
determinado produto, elemento ou sistema construtivo como um todo, dt£ 
rante sua vida útil. São portanto varias as ações atuantes, oriundas 
principa1 mente dos fenómenos naturais, assim como da utilização do e- 
difício (Tabela 4 - ISO DP/6241).

A quantificação dessas ações basearam-se nas Normas disponí - 
em resultados de pesquisas jã de domínio do IPT, na ãrea dos 

com a construção civil.
o

Identificação das exigências do usuário a serem satisfeitas.
São portanto, as necessidades que devem ser satisfeitas 

edifício objetivando o cumprimento da função.
Outrossim, as abordagens relativas às exigências dos usuários 

foram referidas no documento DP/62A1 - contidas no nosso estudo
(item 5.4.), onde constam as 14 (quatorze) exigências consideradas pja 

edifícios. Para o caso específico das construções de interesse 
social, o IPT, considerou apenas 6 (seis) exigências que julgou serem 
essenciais que abaixo transcrevemos:
- Segurança estrutural;
- Segurança ao fogo;
- Estanqueidade;
- Conforto higrotêrmico;
- Conforto acústico e
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serem atendi-

4.

j

Resultados da Pesquisa

I - Segurança Estrutural

produ- 
para

em Elementos da Habitaçao e

e critérios de desempenho a

0 IPT, após pesquisar o assunto, condensou os resultados em 8 
(oito) documentos técnicos como jã referimos anteriormente, distribuj^ 
dos em Elementos da Habitação e Instalações da Habitação.

Definição dos Métodos de Avaliação.
Sao aqueles que permitem verificar se uma determinada 

to ou sistema, atende os requisitos e critérios de desempenhos 
os quais foram fixados (fabricante, norma, e ou).

Neste trabalho, à cada critério de desempenho foi proposto um 
método de avaliação, com base em ensaios e medidas em amostras, proto 
tipos ou instalações do edifício.

3- Definição dos requisitos
dos.

Os requisitos e os critérios de
gundo o IPT, como tlCondições Qualitativas (Requisitos);
Quantitativas (Critérios), as quais determinado 
der quando submetido ãs condições de exposição, 
tisfeitas ãs exigências do usuário".

Os requisitos e critérios de desempenho de um edifício sao ex 
pressos como Níveis de Segurança, habitabi1idade e durabilidade a se
rem atendidos quando o sistema construtivo/e ou, estã submetido a de
terminada açao, as quais podem ser verificadas analiticamente ou atra^ 
ves de ensaios e medidas.

desempenho são entendidos, se- 
e Condições 

produto deve aten- 
a fim de que sejam sja

Apôs conclusão dos trabalhos, o BNH, proprietário da pesquisa, 
encaminhou os documentos ãs várias Instituições de Classe, inclusive 
as de Ensino,para análise dos documentos, sendo que a FAU-USP/AUT a- 
traves de seus professores (inclusive este que ora descreve o méto
do), participaram da análise do trabalho a qual foi apresentada num 
encontro ocorrido em setembro de 1982. A seguir, abordaremos os aspe£ 
tos gerais do contendo dos 8 (oito) documentos, relativos aos elemen
tos da Habitação:

Para atender seus requisitos e critérios de desempenho quanto
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as
ou.

I I - Segurança ao Fogo

requ i s itos
no

que diz

a

III - Estanqueidade

de

♦

chadas ,
. Resistência

procuram 1i- 
elementos do edifício

tanto inter
no como
cia ao fogo

a es

Trata-se neste item de estabelecer requisitos e critérios 
desempenho quanto a "estanqueidade ao ar e a água" nos Vãos e Vedos, 
coberturas e pisos dos edifícios, de maneira a garantir o cumprimento 
das exigências de satisfação nos aspectos técnicos e de conforto ambi 
enta 1.

m i ta r a

a segurança estrutural, foram fixados de forma que o estado limite ú 1 
timo, não seja atingido (ruina do elemento), bem como o estado limite 
de ut i1i zação (durabilidade comprometida).

os compartimentos dos edifícios.

uniformemente distribuídas em

Na metodologia relativa a avaliação de desempenho quanto 
tanqueidade, incluem-se ensaios de permeabilidade ao ar e a estanquei 
dade ã agua nos órgãos de edifício acima referidos, bem como analise

Os Métodos de Avaliação estabelcidos, incluem: analise do pro 
jeto estrutural e calculo estrutural a partir das propriedades dos ma^ 
teriais, ensaios físicos e mecânicos em protótipos, e dentre , estes 
destacamos alguns:
. Resistências à cargas uniformemente distribuídas em coberturas e f£ 

idem ãs cargas Verticais (paredes portantes).
cargas concentradas em pisos, paredes, coberturas,e

Nestes, os requisitos e critérios estabelecidos, 
provável influência dos materiais e 
respeito a alimentaçao e propagaçao do incêndio, 
externamente. Utilizam-se ensaios laboratoriais de resistên- 

e de reaçao ao mesmo.

Os Métodos de Avaliação quanto ã segurança ao fogo, foram pro^ 
postos para cobertura, paredes internas e externas, e de reaçao ao f<3 
go em materiais (visando a incombustibilidade), propagação da chama , 
densidade ótica de fumaça, calor potencial, bem como análise do proje^ 
to verificando a proposta de espaços que possam evitar a propagação ’ 
do fogo entre



273

IV - Conforto Higrotérmico

sua

pa ís

e

V - Conforto Acústico

MM
•

----- MH.

Os critérios e requisitos de desempenho v isam 1 imi tar o isola
mento sonoro dos ambientes (no caso do BNH - salas, dormitórios) em 
relação aos ruídos externos e internos provocados por inúmeros fato - 
res, visando satisfazer as exigências mínimas de habitabi1idade dos u 
suãrios, onde sua privacidade e silêncio sejam garantidos.

do projeto verificando os 
tros arremates.

0 estudo baseou-se na premissa relativaao não uso do condi - 
cionamento artificial do ar, para fixação dos seus critérios de desem 
penho, mas de materiais, técnicas e soluções adequadas com um mínimo 
de custo energético, perfeitamente aplicáveis a CUASO.

aspectos construtivos quanto as juntas e Ojj

Os métodos se constituem em ensaios dos componentes e materi
ais quanto a (condutibilidade térmica, calor específico, densidade e 
resistência térmica). Os cálculos são determinados em laboratórios 
da análise do projeto.

Na metodologia, para realizar a análise do conforto acústico, 
toma-se como base, os ensaios realizados em protótipos, dentre estes 
termos:
- Medição simplificada do isolawento sonoro proporcionado por fachada;
- Medição do ruído de fundo, e aqueles produzidos por equipamentos hi

Neste particular, os critérios e requisitos de desempenho es
tabelecidos visam limitar as propriedades térmicas do edifício na 
totalidade, de modo a satisfazer as exigências do usuário nas esta
ções do ano, com ênfase para o inverno e verão. São equacionados e es_ 
tudados os problemas da temperatura do ar internamente, ventilação, 
condensação do edifício.

Para o BNH, o IPT, caracterizou as zonas climáticas do 
face as variações existentes, no entanto, para a CUASO, as condiçoes 
serão as de Sao Paulo.
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e outros.

VI Durab i1i dade

I
11

comma
as

(es

VII - Instalações Hidráulicas

I

d ráu1 i cos

Na pesquisa em questão foram abordadas as instalações de água 
fria, esgoto sanitário, águas pluviais e ventilação. No entanto para 
as obras da USP, devem incluir, água quente, vapor, gaz, ar comprimi

ra os

Neste particular os problemas existentes^nos edifícios da CUA 
SO são inúmeros, distribuídos pela maioria dos órgãos do Edifício 
trutura, cobertura, vedos, vãos... até nas instalações.

Trata-se de criar meios adequados para limitar o nível de de
gradação dos componentes e materiais do edifício, quando submetidos a 
ensaios e ao uso. Isto vem revelar o "uso certo do material certo" pa^ 

ambientes físicos, onde o aumento da vida útil de todo o proces_ 
so deve estar assegurado.

Para as obras da USP/Capital, este item se reveste de 
importância, face ãs características específicas de seus 
rios, salas de aula, seminários e outras, onde o conforto 
faz parte in 
ria.

grande 
laborató - 

salas de aula, seminários e outras, onde o conforto acústico 
tegrante do nível de satisfação da Comunidade Uníversitá-

0 IPT, ressalta no seu trabalho, que os critérios relativos a 
durabilidade não prescrevem a vida útil do edifício, apenas equaciona 
o comportamento das partes ao longo do tempo. No entanto, ha necessi
dade que nessa avaliação se estabeleçam a vida útil média dos edifí
cios universitãrios, visando subsidiar posturas futuras dos usuários 
e Arqu i tetos e ou.

Para que isso, possa ser verificado, há necessidade de reali
zar ensaios acelerados em materiais e componentes onde estão inseri - 
dos (ensaios a ação do calor, umidade, radiação ultravioleta, intempjê 
ries, água, abrasão e outros, bem como a análise do projeto de for 

a diagnosticar a adoção de materiais e técnicas incompatíveis 
exigências de uso.
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radioat ivo.

as

e

- Instalações ElétricasVIII

também

k

■
=

ais, 
r i as 
elétricas possuem certa independência relativa

As instalações pesquisadas neste item, foram também as pred_i_ 
que correspondem a todas àquelas não pertencentes às concessiona^ 
de energia elétrica. Assim como as instalações hidráulicas, as 

ao sistema construtivo 
das edificações, receberam atenção próprias, visando atender as -exi
gências dos usuãrios.

Verifica-se também a resistência à deflexão da tubulação; En
saios de durabilidade dos componentes hidráulicos; bem como os de ca
racterização previstos na norma 1izaçao.

do, oxigénio, esgoto acido e

Para realizar a avaliação deste item, foram seguidas 
algumas exigências contidas no documento ISO 6241, como: segurança es^ 
trutural ao fogo, a utilização, estanqueidade; bem como ao conforto a 
cústi co.» tact i 1 adaptações à utilização, durabilidade e economia.

Os requisitos e critérios, foram elaborados considerando 
instalações e seus componentes como um todo, visando assim o desempe
nho de ambos. Para isso, avalia-se o projeto de instalções identifi
cando-o em conformidade com os critérios e ensaios nas instalações 
nos componentes escolhidos. Verificam-se os seguintes pontos: estaji 
queidade da instalação predial de água fria, pluviais e de esgoto.

Os requisitos e critérios feitos de forma global e dos compo
nentes (fusíveis, disjuntores, interuptores, etc.), dado que o desem
penho das insta 1 ações,estã ligado ao comportamento dos seus componen-

Por atender um conjunto de funções específicas no edifício, 
e apresentarem certa independência do sistema construtivo, este orgão 
foi tratado de forma ampla visando identificar as exigências do usuá
rio a serem satisfeitas. Além das exigências (6) jã abordadas anteri- 
ormente para estabelecer os requisitos e critérios de desempenho, ou
tros podem ser considerados como: segurança quanto a utilização, exi
gências atmosféricas, conforto táctil e antropodinãmica, higiene e e- 
conom i a.
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tes.

dee

caracterização dos compo -

resultados da pesquisa possibilitam avaliaçao

o

nossa
no

■

enfoque 
importantes 
formulada

Em síntese, os
desempenho desses 8 (oito) elementos, bem como orientar o desenvo_l_ 

vimento de nossos produtos (componentes) da construção do edifício ob 
jetivando o atendimento pleno das exigências do usuário.

brioes no
t i1i zando-se os

Outrossim a metodologia utilizada, com base no conceito de de 
sempenho aplicado em países desenvolvidos,sofrem adaptações a 
realidade económica e tecnológica^ com isso houve redução i 
global de desempenho, onde deparou-se com duas questões 
quando da aplicação sistemática da avaliação de desempenho 
a saber:
- 0 alto custo da avaliação de desempenho, por necessitar de requisi

tos na análise do projeto, e na realização e interpretação dos en - 
saios. Isso se torna necessário para se obter um julgamento técnico 
preciso e a vocação ao uso do sistema construtivo avaliado;

- Outra questão, diz respeito a carência de normal ização e insuficiejn 
cia de meios de controle da qualidade da fabricaçao dos componentes 
da Construção Civil. Estas deficiências não garantem que o desempe
nho seja satisfatório no Campo da aplicação, muito embora estes te
nham se revelado bons nos ensaios de laboratórios;

- Estabelecer um consenso entre todos, envolvidos no projeto e cons - 
trução dos novos sistemas construtivos, mecanismos de homologação ♦

Esses resultados foram aplicados pelo BNH, em 260 casas, em - 
jardim São Paulo (destinadas a população de baixa renda, u- 

sistemas construtivos diferentes.

Os métodos de avaliação basearam-se também na análise do pro
jeto e verificação em protótipos das instalações, objetivando checar 
e verificar sua conformidade face aos requisitos e critérios, 
ensaios na instalação dos seus componentes verificando o seguinte:
- Quanto à resistência de isolamento da rede;
~ Ensaios mecânicos nos eletroductos, sobre carga em disjuntores e fjj 

síveis e a durabilidade dos mesmos;
- Ensaios previstos na normalização face a 
ponentes.
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es-

constru-

Novos Componentes e Sistemas Cons_

inume-

v iver, quan-

o

5-7. Anais do Simpósio Latino-Americano - Racionalização da 
çao e sua Aplicação ãs Habitações de Interesse Social.

componentes
Edifícios

um
i nte-

di scut i dos 
necessidade que os mesmos influem na avaliação dos habitantes 

cuja função precípua é satisfazer as exigências do usuário no seu bem 
onde a previsão do comportamento potencial do edifício 

do em uso deve estar inserido.

Assim, nos itens anteriores 'deste capítulo (5), abordados nes 
ta dissertação, para se avaliar o desempenho nas edificações em ques
tão, aplicam-se metodologias baseadas em experiências de países desen 
volvidos. Neste mister no entanto, para o IPT, a metodologia básica 
(considerada neste Seminário), para af?licação do conceito de desempe
nho, consiste em:

Neste simpósio, realizado pelo IPT em outubro de 1981, 
ros assuntos relacionados com a racionalização da construção, com en- 
fase para habitação de interesse social foram apresentados e debati - 
dos. E, dentre estes, o Engenheiro Roberto de Souza, apresentou o tra 
balho relativo a "Avaliação de Desempenho" aplicado aos 
de sistemas construtivos, os quais podem ser adaptados aos 
Universitários na CUASO. Os conceitos de Desempenho foram 
face a necessidade que os mesmos influem na avaliação dos 

ua é satisfazer as

a se
estaremos dando um paço 
ituaçao atual face aa s

cujo objetivo é fazer com que todo componente/produto, sistema cons
trutivo novo que se lance no mercado, seja submetido a uma avalia - 

9

ção eficiente antes de ser utilizado.

"Avaliação de Desempenho Aplicada a 
trutivos para Habitação - Engenheiro Roberto de Souza - IPT/1981".

Portanto, em todos os níveis e tipologias de edifícios, e nes 
ta incluímos os universitários, os produtos devem atender as condi
ções de durabilidade, habitabi1idade e segurança. Uma vez satisfeita 
as exigências deve ser expedido pelas entidades públicas ou não, 
certificado de homologação, que embora não garanta a qualidade 
gral do produto,face as variáveis acima mencionada que os mesmos 
tão sujeitos a se constituir numa avaliação técnica favorável. Com ijs 
to, estaremos dando um paço a mais na direção correta, em .comparaçao 

inexistência de julgamento ã nível técnico.
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dos métodos de avaliação.5.

melhor

I - Quanto a Natureza da Avaliação de Desempenho

11

*

IV
V
VI

3.
4.

1 .
2.

a se

tos na

Identificação das exigências dos usuários a serem satisfeitas;
Condições de exposição a que está submetido o produto, (componente 
ou sistema construtivo);
Estabelecimentos dos requ i s i tos (aspectos qualitativos); „ 
Estabelecimentos dos critérios de desempenho (quantitativos), 
rem a tend i dos;
Def i n i ção

Isto virá contribuir para orientar o desenvolvimento de prodjj 
Construção C. Civil; bem como na ãrea dos projetos arqu i tetôn_i_ 

cos e outros. Além disso, i rã contribuir para a normalização das hab_i_ 
taçoes (componentes e outros), assim como na introdução de uma postu
ra sistemática no controle de qualidade dos produtos através de certi
ficados de homologação.

0 trabalho apresenta vários pontos de abordagem, para 
compreensão dos estudos, conforme abaixo descrevemos:
I - Natureza da Avaliaçao de Desempenho;
II - Exigências do Usuário;
III - Condições de Exposições;

- Requisitos e Critérios de Desmepenho;
- Métodos de Avaliação;
- Metodologia Básica para Avaliaçao do Conceito de Desempenho.

Para isso o I PT através de seus pesquisadores, estabelecem mje 
canismos para avaliar novos produtos, através da "Formulação de Crite^ 
rios de Avaliação de Desempenho das Habitações e Normalizaçao de inte 
resse da Construção Civil (habitações de interesse social)".

Esses pontos foram estudados, sendo que para cada um existe 
necessidade de exame, visando extrair elementos de interesse na apli
cação das construções de interesse global da Universidade, diante dis^ 
so teremos:

Uma tendência verificada na avaliação de "Novos Componentes"e 
Sistemas Construtivos", é aquela que a comunidade de interessados to 

mam o "Tradicional" como referência por - comparação, e, ato posteri
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or

nas

nível

na habi tação, 
Liste de Exigences Humaines en Materiere de Logenent" 

Matéria de Residência), desenvolvida

e a

Várias são as abordagens das exigências humanas 
com destaque a " 
(Lista de Exigências Humanas em 
pela comissão WV-45 Cl B.

Estas exigências serão atendidas, quando satisfeito o 
necessário de:
- Segurança e Saúde do Homem;
- ao seu Conforto

satisfaçao de suas Preocupações Económicas.

julga se as mesmas são ou não aceitas. Logo nessa avaliação deve - 
mos fer em mente algumas perguntas básicas, como:
- "0 que" deve atender a obra e seus componentes;
- "Quais os métodos" a serem utilizados, para avaliar o Desempenho, do 
produto onde se caracteriza o equilíbrio dinâmico estabelecido entre 
ele (produto) e o seu meio. Para se conseguir isto, baseamo-nos 
experiências práticas e em estimativas que são feitas através de en
saios e medidas em protótipos, utilizando modelos matemáticos e físi
cos que simulam o comportamento do Edifício em parte e no seu todo.

II - Exigências dos Usuários

Qualitativamente temos 1h (quatorze) exigências elaboradas a 
partir da Norma ISO - DP 6241 - (vide item 5-5.), e que para o estudo 
das edificações tem se revelado satisfatório. As mesmas de manei racon 
sisa, dizem respeito as exigências quanto: segurança estrutural ao fo 
go, a utilização, a estanqueidade, bem como as exigências de conforto 
higrotérmico, atmosférico, visual, táctil, antropodinâmi co, além das 
exigências de higiene, adaptação a utilização, durabilidade e .‘final
mente ã economia (já visto anteriormente). q

Portanto, nesse Seminário, foi ratificado o conceito que to
da Avaliação, em princípio se basea em: Requisitos e Critérios de De
sempenho - expressando assim as condições qualitativas para satisfa - 
zer as ex i gênc i as dos usuários, quando submetidas a certas condiçoes 
de exposição, e em Métodos de Avaliação, permitindo verificar se o e- 
difício atende as condições estabelecidas.
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em

Conforto e Durabilidade).

III - Condiçoes de Exposição

submet i do,

6241 ,

11

IV - Requisitos e Critérios de Desempenho

suas

cada uma das Exigências do usuã - 
conjunto de condições de expo-r i o a 

s i çao

Os agentes atuantes nas edificações também estão relacionados 
no item 5-5. desta dissertação, no entanto, sempre e salutar ratifi- 
cã-los para melhor memorização, como segue: agentes mecânicos, eletro 
magnéticos, térmicos, químicos e biológicos, cujas origens estão vin
culadas às condicionantes externas ã edificação (atmosfera esol o), bem 
como às internas (impostos pela ocupação e consequências de concepção). 
0 I PT neste Seminário, também colocou em questão a abordagem relativa 
aos requisitos e critérios, a saber:

Assim,
cons i derar a
caçao classificando-os quanto a

Logo, como exemplo, temos que para satisfazer 
de conforto térmico, as condições de exposição serão 
pelas variáveis do clima que ocorre nos vários períodos do ano, (des
taque para o inverno e verão) numa determinada região.

E^tes, durante o Simpósio foram também ratificados nas 
definições, como sendo:

as exigências
caracter i zadas

Devemos ao estabelecer as exigências dos usuários, levar 
consideração dois aspéctos:
~ As peculiaridades e limitação de cada/região/e ou população;
- Dentre as exigências humanas, separar àquelas que devem ser total - 
mente satisfeitas (como as de Segurança e Higiene, e as de satisfa
ção ligado ao custo, que diz respeito ao

também a partir das propostas da Norma ISO - DP 
listagem dos principais agentes que atuam sobre a edifi- 

sua natureza e origem.

As condições de exposição que cada produto está 
serão entendidas como "conjunto de açoes atuantes sobre este, durante 
sua vida útil", ratificando portanto colocações anteirores.

Deve-se ressaltar que para 
ser satisfeita, corresponderá um 
a considerar" - (segundo o IPT).
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Cri tér i os

Explicando temos:
- Elemento ou Orgão Cobertura:
• Requis'to (a ser atendido)

Isolação térmica/inverno, verão - (conforto ambiental)
1) exigências do usuário - temperatura mínima interior.
2) condições de exposição.

Após a elaboração da lista de requisitos de desempenho, a pa£ 
te seguinte é a Quant i f i cação destes Requisitos, estabelecendo-se as
sim os Critérios de Desempenho.

- Requisitos - sao condiçoes necessárias para obtenção de determinado 
objetivo, ou visando o preenchimento de certo fim (pe- 
d ir/exigir);

- aquilo que serve como Norma, para julgamento ou aprec_i_ 
ação (distingue portanto o certo do errado). Permite- 
se o conhecimento da Verdade -Ca meneíra de se apre
ciar as coisas e ou/pessoas.

c ífi ca

No entanto, para se estabelecer os Critérios (Norma de julga
mento), temos uma terefa que implica num cruzamento entre as Exigên - 
cias do Usuário X Condições de Exposição (a que está submetido o Ed_i_ 
fício, parcial ou total).

Estes são expressos qua1itativamente, a partir da função espe 
dos componentes, ã luz da satisfação das exigências humanas.

Logo toda definição dos "Critérios de Desempenho11 - tem que 
partir necessariamente, em primeiro lugar de: - Identificação das exi 
gências Humanas a serém satisfeitas. Em segundo lugar de: - Correta

Portanto, definido a função do Edifício, visando satisfazer 
as exigências dos usuários, a edificação e seus componentes, quando 
submetidas ãs condiçoes de exposições, devem atender a determinados- 
Requisitos de Desempenho.

. Critério - de desempenho
Nascerá do cruzamento dessas duas situações e seria expresso em ter 
mos de coeficientes.
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Identificação das Condições de Exposição,

se-

em

a

na

h

Tão logo, tenhamos os requisitos e critérios definidos, a 
rem atendidos pela habitação - seus elementos e componentes necessi
tam de Métodos Uniformizados de Avaliação, para verificar se tais prc> 
dutos/e ou, atendem os Requisitos e Critérios fixados.

Existe assim, uma enorme ligação entre os critérios de desem
penho e os métodos de avaliação, que a seguir, sumariamente abordare
mos face as colocações. (IPT).

Quanto aos Métodos vinculados aos Cálculos temos a considerar:
- Adota-se um modelo teórico do comportamento de Edifício, por via a- 
nalítica estima-se seu comportamento, verificando se o mesmo satisfaz 
os requisitos e critérios de desempenho estabelecidos, (a partir das 
propriedades de seus materiais e componentes, assim como das condi - 
çoes de exposições) - Exemplos:
- 0 calculo do tempo de evacuação dos usuários do edifício, em caso de 

partir da analise dos projetos, arquitetônicos e comple^

V - Métodos de Avaliação
(Tratados no Simpósio IPT)

No entanto, é necessário guardarmos* conr certa reserva a vali
dade do ensaio ou do modelo teórico a ser adotado, face a relação en-

Os Métodos de Avaliaçao podem ser estabelecidos com base
2 (dois) tipos de ensaios e medidas e nos cálculos.
- Medidas de propriedades - aquelas relativas a mensuração dos compo

nentes e elementos da Edificação, como (perda de transmissão sonora, 
resistência ao fogo, etc.);

- Ensaios e medidas - aquelas em que se tenta reproduzir as condições 
de exposição simp1ificadamente e dentro de determinados padrões (en
velhecimento acelerado, ensaios a estanqueidade, etc.).

i ncêndio, 
mentares;

- 0 cálculo do nível à segurança estrutural, quando submetidos a de
terminados esforços,como o vento. Deve-se, neste caso checar o mode 
lo téorico, tomado para o ensaio e o correspondente desempenho 
prát i ca.
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1

Submet i das

se-

serem Sat isfei tas
ISO

5“ Definição dos Métodos de Avaliação - a serem adotados, 
aos métodos de ensaios e medidas, bem como os procedimentos 
cálculos.

visando 
adoção dos mesmos por parte dos in 

componen-

rel ativos
dos

Esta é composta, segundo o
ponentes:

- Identificação das Exigências dos Usuários, a 
Tomar como referência - Lista de Exigências Humanas - CIB 
DP 6241.

4 - Definição dos Critérios de Desemepnho - 
bitação (expressos quantitativamente).

a serem atendidos pela ha

tre o desempenho do produto nos ensaios em comparação com a realidade 
da prática. Outro pormenor, a ser questionado é a de reprodutividade 
dos métodos de ensaio quando se tratar de conseguir subsidiar para a- 
provação de determinados produtos para a Construção Civil.

IPT, dos seguintes elementos e com

serem atendidas pela 
expressão qualitati-

VI - Metodologia Básica para Aplicação do Conceito de Desempenho ã Ha^ 
b i taçao.

2 - Identificação das Condiçoes de Exposição, a que estão 
a Hab i tação, seus elementos e componentes.
Tomar como referência - Listagem apresentada pelo ISO - DP 6241 
(Tabela 1) vide item 5-5.» ê portanto a identificação qualitativa 
dos agentes (14 itens).

Em síntese, o trabalho proposto, bem como sua aplicaçao, 
gundo o IPT, tem seus reflexos básicos nos seguintes campos: 
a - Do desenvolvimento de produtos e elaboração de projetos, 

postura racional na produção e 
dustriais e projetistas, dentro do desempenho real dos 
tes, e do próprio Edifício (como um todo);

b - No campo da Normalização e Controle de Qualidade - com seus resul 
tados procura-se fixar as condições qualitativas e quantitativas 
que o produto deve atender, de acordo com sua utilização, diferen 
ciando-se das Normas prescritas na essência de sua descrição (op-

3 - Listagens dos Requisitos de Desempenho - a 
habitação, seus elementos e componentes (é a 
va).
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ção de uso)

(D(APO)5-8. Avaliaçao Pós-Ocupaçao

ênc ia.

e

complementares.

I

Estudo baseado no Trabalho de Pesqu i sa do Prof. Wol fong F. E. Prei ser 
Universidade do Novo México - Albuquerque, Novo México.

e 
sentido da elaboração dos prc>

0

0 trabalho em questão se basea, nos resultados de uma experi- 
Sobre Avaliação Põs-Ocupação, programaçao e desenho/projeto em 

escola de graduação.

Portanto a exemplo dos países desenvolvidos, no Brasil, todos 
aqueles direta e indiretamente envolvidos na produção dos componentes 

e nos seus respectivos projetos devemos criar mecanismos 
seguir esta atitude visando o bom Desempenho das Edifi- 

(colocação constante nestes estudos).

e uso,

A proposta, visa fornecer subsídios ligados ãs informações 
conceitos da ciência comportamental, no 
jetos de escolas, podendo ser extensivos às edificações em geral, 
mesmo, procura responder aos desafios dos problemas existentes nos 
difícios, mediante um diagnóstico coerente, visando sua reprograma 
ção, manutenção ou reforma, de acordo com um programa de necessidades 
e desenhos esquemáticos, para alimentar a realização efetiva dos pro
jetos, arquitetónico e

Para isso, após a obtenção necessárias dos elementos da pro
gramação em geral, se processem as recomendações destinadas a elabora 
ção de uma estrutura curricular a nível pedagógico, didática e das 
instalações físicas, de maneira apropriada, possibilitando a realiza 
ção das colocações diagnosticadas. Isto irá servir de base, para a a- 
tividade ampla de*elaboração do desenho/projeto em adoção à tradicio
nal aproximação na metodologia da criaçao dos espaços.

do ed i f íci o, 
para adotar e 
cações.

ou do procedimento construtivo.

Outro fator ressaltado,é o controle de qualidade que,se deve 
basear no certificado de Homologação. Com isto viabiliza-se ou nao de
terminado produto, componente quanto sua adoção e uso, onde a tradi - 
çao técnica deve estar inserida.
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e

Dentre

Sub-escala de cada elementoElementos de Habitabi1idade

Prédios e Estrutras Salas

Ind ividualOcupantes

Necessidades dos Ocupantes •

e

Conceituai mente, 
aperfeiçoamento da habitabi1 idade, 
cionada conforme o esquema abaixo:

Grupos
Organização

Espaços
Construção

Para cada estrutura, com os repectivos grupos de ocupantes 
fixado os critérios de desempenho, a nível de hab i tabi 1 idade, os am
bientes devem ser divididos levando-se em conta problemas vãrios como.:

Vários são os aspectos intervenientes no processo de analise 
aplicaçao deste Método de Avaliação Pôs-Ocupação (em questão).

Com isto, procura-se dotar o edifício de condições reais de 
hab i tabi 1 i dade (termo, segundo o autor, adaptado do corpo de Engenhe_i_ 
ros da NASA - USA), que em síntese - é "a qualidade do ambiente, relai 
cionando pessoa/ambiente numa reciprocidade constante".

o autor estabelece uma estrutura visando o 
a qual estã dividida e interrela -

Saúde, segurança, desemepnho 
funcional, psicológico, con 
forto e satisfação.

eles, temos os aspéctos, os quais podem apoiar ou im
pedir determinadas atividades humanas em termos de metas individuais 
ou comun i tã r i as.

Para isso, torna-se necessário equacionar, devidamente a "Es
trutura Habitacional",a qual não se fundamenta apenas nas relações 
pessoas/amb i entes , mas também nas apl i cações de checagemdas 1 i stas de ne-: 
cessidades face aos programas de Avaliação Põs-Ocupação em edifícios 
isolados ou em conjuntos.
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que segue:

. A

das. A n
Ações

O 

ínfimo
. --X --rr>

■

. ' • ;s—

Outrossim, os

Pois, caso contrario o conceito formulado na questão,

acústico, luminosidade, visual, táctil, degustativo, térmico e outros 
dependendo da especificidade do edifício.

Metodologia de Aplicaçao da (APO):
Para proceder a Avaliação Põs-Ocupação (APO), se estabelece no 

trabalho, "Enfoques” e "Etapas”, os quais se distribuem em 3 níveis: 
Informativo, Investigação e Diagnóstico.

Estes estão distribuídos em 3 (tres) fases de atuação: Plane
jamento, Desenvolvimento e Aplicação, cujos detalhes seguem abaixo: 

nível do Planejamento - Início, Dados Históricos, Apoio lnstituc_i_ 
ona1 (fase de negociação) e Organização da Administração do Projeto. 

. A Nível do Desenvolvimento - (ê na realidade o trabalho de Avalia
ção). Identificação dos Critérios, Processamento de Dados, Organiza^ 
ção dos Dados Preliminares e Organização dos Participantes.
Após,termos a implementação (ida a campo para o trabalho efetivo) e 
e consiste em:
- Preparação dos Elementos, Coleta de Dados para Avaliação e Poste

rior Análise dos Dados.
ível Aplicação - se processam os: Relatórios, Planejamento 

e Revisão das Conclusões.

Para realizar essas operações, primeiramente os usuários de
vem responder a um questionário - NSG - Programa Funcional - Avalia - 
ção Geral - (vide Folha 287), com isso visamos extrair dos mesmos, 
sua opinião sobre o edifício. Para o caso das Escolas (e (portanto a- 
pl içáveis às Unidades Universitárias da USP, com as adaptações futu - 
ras necessárias), são formulados 12 (doze) questões numa linguagem 
condensando-se, efetivando-se o detalhamento excessivo.

ocupantes das diversas estruturas, são diferen
ciados, de acordo com os requisitos particulares ao uso do ambiente e 
das característFcas dos usuários como: aspéctos físicos, mental, he - 
rança cultural e outros. Além destas premissas, o método em estudo so 
freu adaptações face as conclusões realizadas no curso de Pós-Ocupa - 
ção - FAU-USP/AUT - as quais estão inseridas no Método de Aplicação
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287,

's -t*

L.

1 .

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

• -5$

■ ■ JST;

Assim sendo, 

t emos abai xo a

face ao universo que se pretende chegar. (Exemplo: pergunta sobre uma 

janela específica, cuja resposta pode ser parcial, em contrapartida, 

se ela for de forma abrangente, referida sobre o sistema das vedações 

em geral a resposta poderá ser outra),

Outrossim, analisando estes 12 (doze) itens, verificamos que 

os mesmos estão 1 igados aos 14 (quatorze) itens referidos e estabele

cidos nos Métodos de Avaliação do CSTC - Bélgica. (5.7. do ...Capítulo 

5.).

Em continuação a aplicação do método, recomenda-se a aplica - 

ção de 4 (quatro) conceitos para cada item, variando sua nota de zero 

a quatro, (Péssimo, Regular, Bom e ótimo), 0 usuário responde, opinar^ 

do de acordo com o conceito, sendo que o pesquisador atribue nota 1 a 

5.

Aqui , cabe um registro, no que tange a evolução do Método es

tudado no início deste capítulo 5. Realizado (pelo IPT) onde tínhamos 

ma i s de uma centena de perguntas visando "Avaliação de Satisfação em 

Unidades Hab i tac i ona i s" (5.4.). Neste Método, o número de perguntas 

foi bas tante amol i ados , podendo-se assim, extrair, aquilo de essenci_ 

al que o pesquisador e o usuário tem como opinião sobre o Nível de S£ 

tisfaçao procurado.

em consonância com a Ficha anexada â Folha 

tradução direta das 12 (doze) questões que o Prof. Pre_i_ 

ser estabelece, ou seja:

Adequação às posturas de saúde e segurança;

Adequação dos procedimentos de segurança;

Aparência exterior do edifício;

Aparência interior do edifício:

Adequaçao das áreas funcionais;

Adequação das áreas de circulação;

Adequação da ventilação e

Adequação da iluminação natural e artificial;

Adequação da acústica ambiental;

10. Adequação dos sistemas eletricos e hidráulicos;

11. Adequação das superfícies de pisos, paredes e tetos;

12. Densidade de ocupação das áreas funcionais.
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f ei to

Em seguida, passamos para a 2- parte: Levantamento

i
iíi i

(sistemas construtivos); e demais elementos que julgar de 
realizaçao do trabalho.

que o item 3 " "Aparência Exterior do Edifício” - 8 (oito)eji 
ma is 8, responderam regular, o que 

não apresenta características plenas de u- 
i função destes dados, recomenda-se adoção das tera 
pat íve i s.

Esta,, diz respeito ao trabalho específico do Profissiona1/Ar_ 
quiteto, que munido das Fi chas , Fo 1 has 291/292 ~ NSG - Programa Fuji
cional - USO - Conclusões - sai a campo avaliando os espaços sobre os 
seguintes aspectos:
- At i v i dade;
- Ocupação;
- Materiais 
importância para

Apôs, realiza-se a 
os padrões, possibilitando 
de das perguntas e respostas.

média de cada item e os respectivos desvi- 
uma primeira checagem sobre a confiabilid£

0 procedimento metodológico, revelou a necessidade -do uso ef_e 
tivo dos recursos fotográficos, como instrumento de medida, objetivaji 
do registrar elementos constuintes dos espaços físicos, bem como ati
tude dos usuários face as mais variadas ocasiões. (Exemplo: circula
ção, postura de alunos no recreio, sala de aula, congestionamentos, po>

Assim, seguindo o levantamento de dados com base no programa 
de necessidades e estabelecidos as Areas , funeionais(Ação, Ensino,Sej^ 
viços, Lazer) da edificação (Escola), procede-se a análise individual 
de cada um, enfocando os problemas relativos ã atividade, ocupação,m£ 
teriais utilizados e outros pormenores. Trata-se portanto de uma Car
ta Documento, que se complementa no ato da pesquisa, com as recomenda^ 
çÕes necessárias.

Ato posterior, para melhor visualizar os resultados, e 
um gráfico de barra (vide Folha 290 anexa) - NSG. Programa Funcional 
Geral - Médias, onde as colunas mais altas representam a maior ; incj_ 
dência de respostas, portanto de fácil diagnóstico positivo ou negat_í_ 
vo. No exemplo pesquisado pelos alunos da Pós-Graduaçao - FAU-USP/AUT, 
temos 
trevistados responderam péssimo e 
vem revelar que o edifício 
ma Escola. Logo, em 
pias corretivas com]
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CONCLUSÕES

1.

.AREAS (

^UB\CÀO

a

RECOMENDAÇÕES

?

o

I

/

-

• Ajp 
2J 5 
!H!U L—-

NSG 
programa funcional 
uso.

*s. o sctòr c praticamente ocupado pelos professores, deirctorcs c 
'canários, sendo constituído pela Diretória, Secretaria, Tesou- 

itu. .Arquivo leral c Recepção. Sua ocupação ê intensa tanto no 

peric’o das aula*», quanto no das ferias.

. ' iv:
- qi>

■iz- ■
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. atividade (S) ..
Sendo muito abrangente, esse setor engloba atividades variadas, 
tais como: •. • .....
- atendimento externo ( pais, editores-, cobradores, etc.).
- atendimento interno ( alunos, professores c funcionários ).

c controle ( chaves, equipamentos, material didãti-

■I

^distribuição
’ co ) .

- serviços gerais ( maquina, fienas». cartazes. farmãeia, 
nc ).
-Elaboração de documentos de rotina.
-» arcas dc arquivo, com movimento esporádico, guardando documentos, 
dados e impressos. * • •

.Por esse acúmulo de função e pelo espaço reduzido hã interferên
cias entre atividades c sobrecarga em algumas arcas.

• i.
- i .

. RECOMENDAÇÕES . . •
Melhorar a localização do conjunto administrativo para facilitar a 

• distribuição das funções e otimizar o uso, necessitando ainda dc
Um melhor sistema dc comunicação interna.
Melhorar as condições de conforto acústico cm geral, c a segurança 
nas arcas dc atendimento externo. 

*
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Histórico -(relatando tudo que acontece).1 .
doscom as

forma

com
os

fo-

o

... - ’ .W._ ... ....

. ...

. ..

2. Avaliação em si com as distribuições, acompanhada das fichas 
alunos de forma clara (muitos fazem anotações complemeji 
tares ligadas ao desempenho dos mesmos, que poderão servir para to 
madas de posições futuras).

em s i

Isto é realizado em todos os setores, enriquecidos com as 
tos anteriormente referidas, (retrata o universo circundante), acompa^ 
nhada com a explicação dos problemas existentes e consequentes reco - 
mendações.

Uma vez de posse desses dados todos, com diagnósticos, reco - 
mendações complementares com as fichas que definem o "Nível de Satis
fação" dos usuários, realiza-se o Relatório Geral da Avaliação, que é 
composto de:

Para isso, é necessário setorizar o edifício de acordo 
suas funções específicas, que básicamente estão equacionados sob 
seguintes enfoques:
a. Ocupação;
b. At i v i dade;
c. Requisitos funcionais;
d. Requisitos didáticos, psicológicos e sociais;
e. Equipamentos e instalações especiais;
f. Loca 1ização.

Na última etapa de realização do trabalho, temos as conclu - 
sões e recomendações - constituindo portanto o último caderno. Tam
bém deverá fazer parte do trabalho, o estudo da localização do edifí
cio (Escola) e sua relação com a cidade nos aspectos físicos, sociais

3- Análise - relacionando as áreas envolvidas na pesquisa e sua res - 
pectiva distribuição por: Atividade, Direção (Adão), Apoio Pedagó
gico e Técnico, Vivência, Serviços Gerais, e outros. Trata-se por
tanto de um documento (mapa) contendo todos os espaços nos seus as^ 
pectos qualitativos e quantitativos, afetos a cada setòr do edifí
cio).

s i ções do quadro negro, orientação das salas quanto a insolação e ojj 
tros) .
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Para complementar, 
categoria, contendo os

h
il

e, para isso 
a tabulação ge- 

trabalho de Nuno Portas, para os dados físicos relati

também nos tra-

Conclusões do trabalho proposto pelo Prof. Preiser:
Este método, segundo àqueles que já o aplicaram, se revelou e 

ficãz, com vantagens sobre os demais já estudados e aplicados, no que 
tange a sua facilidade e rapidez de aplicação, realimentanção do pro
cesso aliado ao seu custo operacional (muito mais económico).

Essa revisão no método, visa sua evolução, 
se processando reestudo, aplicando aos quadros toda 
ra1, cont i da no

ao uso do edifício (Escola).

No entanto, dentro da dinâmica de pensar e agir, os alunos/ 
professores do curso, já referido, introduziram outros elementos (Ma
triz de Interação) dentro do processo, numa ação comp 1 ementar aos es
tudos e colocaçoes de Nuno Portas.

Atualmente, o Método estã sendo revisado em vãrios pontos, c<3 
mo na ãrea dos questionários, onde o número inicial de 12 (doze) ques^ 
toes estã sendo ampliado, em vista das condicionantes próprias de nos 
so país, em ser carente de "Normalização", nos materiais, técnicas da 
construção de edifícios e outros.

ísèSàiÈSíááLr:

Em contra partida as variáveis acima citadas, 

alguns prejuízos na abrangência das informações, mas em compensa- 

velocidade de aplicação e obtenção dos resulta- 

ser muito mais instantânea, imediata,não 

6, 12 meses ou mais, para 

etc, o que constitue um 

ques- 

en-

em anexo à Folha 295» o quadro geral de 

dados físicos e uso de cada setor funcional.

Estes contém os seguintes elementos: materiais, esquadriá^e-mo 

biliãrio, seguindo com os fatores de segurança, conforto e dimensão.

çao ganha-se muito em 

dos. Logo sua aplicação pode 

precisando aguardar na escala do tempo, os 

tabular todos os dados, elaborar relatórios, 

caminho longo quando temos uma enquete muito grande, (inúmeras 

toes) a serem submetidas a exame, tornando o processo de difícil 

tendimento e domínio, relativo aos estudos das questões.
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existe uma correspondência 1igada

ca

Outros tipos de avaliação, face a dinâmica social, também de
vem se tornar comuns dentro de todo o processo. Portanto, os respons£

basea nas colocações de Harvey Z. Rabinovitz, 
Introdução a Arquitetura de auto- 

pós-ocupação 
terão no futu-

5.9. Avaliação Põs-Ocupação - (ll) adaptações aos 
Edifícios Universitários - CUASO

Este estudo, se 
inserido no capítulo 16 do livro - 
ria de James C. Snsyder e Antony Catanese. A avaliação 
dos Edifícios em geral, e portanto dos Universitários, 
ro influências nos projetos/obras dos Campi. Estes atributos, segundo 
o autor foram menos comuns antes do advento dos códigos de obras, que 
por sua vez se baseam em avaliações.

Em face disso, é necessário que se avalie os aspectos físi - 
cos, posterior e outros na sua amplitude necessária e desejável, vi - 
sando portanto estabelecer índices, parâmetros que possibilitem elab<) 
ração de um documento semelhante ao código de obras, embora os codi - 
gos existentes sejam um exemplo claro da influência da avaliação de 
desempenho na Arquitetura.

A cada dado físico e uso, 
aos atributos e especificações.

No tocante aos Edifícios destinados a Educação Superior, nos 
quais participaei intensamente na elaboração dos seus projetos e cons_ 
trução de suas obras, posso testemunhar que os mesmos, aqui na CUASO, 
nao seguiram a rigor, os ditames dos códigos de obras do Município de 
São Paulo e o Sanitário, vinculado ãs "Normas de Promoção’, Preserva
ção e Recuperação da Saúde", do Estado de Sao Paulo.

Todos estes elementos, devidamente estudados, consignados nas 
respectivas tabelas são analisados de acordo com as análises contidas 
no Quadro anexo - Tabulação Parcial por Setor Funcional, que irá per
mitir avaliação final, possibilitando recomendações aos usuãr ios e rejs 
ponsáveis pelo edifício, naquilo que poderá ser mantido, adaptado e 
reformado, com base no Nível de Satisfação atingido dentro de uma coe^ 
rencia entre Custo/Benefício.
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Os edifícios devem oferecer um ambiente seguro, protegido, oji 
de suas áreas, estejam coerente, com as atividades previstas, num ce
nário de privacidade e interação social constante, dentro de um con
texto emocional de admiração, satisfação, prazer, confiança, solidez, 
conforto, numa herança estética contínua.

0 desenvolvimento da Avaliação ou Pós-Ocupação.
No desenvolvimento desta avaliação, tanto os projetos de arqu_i_ 

tetura e complementares, bem como os processos construtivos, dependem 
da Programação (Planejamento), a qual desempenha em papel chave emsu 
gerir e definir os inúmeros parâmetros básicos de projeto, sendo por
tanto o elemento prescritivo usado para elaborar e desenvolver solu
ções. Mas, para completar esse ciclo dentro da visaão global do pro - 
cesso, e necessário uma avaliação ou um diagnóstico, antes de se po
der receitar. Logo a avaliação, pós-ocupação do Edifício se constitue 
no novo diagnóstico do processo, possibilitando assim tomar decisões

por

nentes das obras civis, visando estabelecer sua terapia preventiva pja 

ra que os mesmos não falhem em seus objetivos, assegurnado assim em 

valor compatível aos usuários, responsabilizando os encarregados pela 

sua implementação visando sempre provê-los dos reais incrementos - do 

programa em termos de promoção do campo pu do produto.

Dentre os demais aspectos, os edifícios devem ser avaliados, 

razoes idênticas em importância, a exemplo dos produtos e compo -

Portanto, considerando que o (espaço) criado e construído, e£ 

tá inserido em nossa missão precípua como Arquitetos, é importante 

que a avaliação dos Edifícios se processe numa amplitude compatível 

de maneira formal e compreensiva através dos métodos existentes visaji 

do sempre melhorar as condiçoes de habitabi1 idade dos mesmos.

veis pelo uso dos edifícios, bem como os arquitetos e os críticos da 

Arquitetura devem realizar tais estudos, e, em nosso caso, ã nível do 

sensível, é necessário que o façamos de maneira racional, científica, 

objetivando portanto produzir, Códigos, Normas de Ação, dentro de uma 

aplicação rigorosa, visando sua criatividade processual de projeto,em 

termos de decisões técnicas funcionais e na maneira como o espaço cr_i_ 

e construído pode influir no comportamento ao usuário universitá- 

e ou.
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pool

sao suas
cas.

Tipos de Avaliaçao

dentro

nos 

ria).

da década de 60. A seguir, com base nestes estudos, podemos e 

seguintes fatores, que interferem no processo a saber: Ava- 

funcional e comportamenta 1.

eficientes, com conhecimento das consequências de decisões tomadas no 

passado, portanto, aprendendo com a experiência havida.

e o

Outros estudos, sao citados pelo autor, cuja 

projeto físico e o comportamento do usuário

As técnicas de programação arquitetônica, devem evoluir incljj 

indo-se o uso da avaliaçao pós-ocupaçao através da pesquisa mais for

mal, baseada num campo analítico de investigação, a exemplo do que já 

foi feito, segundo o autor, na Grã-Bretanha, Universidades de Liver - 

e Stratchcly, de onde, através de suas Unidades de Pesquisa, es

tudaram edifícios de escritórios e escolas, avaliando-se os aspectos 

técnicos, funcionais e comportamenta is . Enfoque semelhante se proces

sou nos Estados Unidos (USA) - Universidade Wisconsin (escola prima -

se realcionam com os interesses que 

projeto do edifício, bem como com a percepção do 

e, numa síntese po

reiativa Ava1ia-

çao Põs-Ocupação, à exemplo do que já se faz em países desenvolvidos a 
partir 
lencar os
1i açao técn i ca,

Os fatores considerados, 

os Arquitetos tem no 

mesmo, tanto pelo cliente quanto pelos habitantes, 

demos d i zer que:

- Os fatores técnicos - dizem respeito ao ambiente , muitas vezes de£ 

percebido de nossas açoes e comportamento;

- Os fatores funcionais - que se relacionam com as atividades 

do Edifício;

- Os fatores comportamentais - que podem ter considerável efeito, so

bre os usuários do espaço, onde a qualidade desses fatores, tais cc> 

mo o moral, a segurança e a comunicação, podem ser afetados pelo pr£ 

jeto e uso do edifício.

relaçao entre o 

premissas bási-

Logo, nao podemos nos omitir, da importância
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Avaliação de Fatores Técnicos

li

estar
ní-

Avaliaçao Técnica

A maioria das avaliações de desempenho de edificações» se pro 
cessam na érea técnica, pois estes comumente são passíveis de se ava-

Portanto, nos códigos de obras, esses atributos devem 
inseridos, fazendo com que os espaços construídos representem um 
vel mínimo de expectativa aos usuários, baseado no processo de Avaliei 
çao e rea1imentaçao desse instrumento legal de controle de qualidade.

Os edifícios devem oferecer abrigo básico e um ambiente segu
ro de sustentação, sendo sua prioridade excluir o calor, o frio,achu 
va, animais, normas, onde os aspéctos sanitários, de segurança ã ins
tabilidade e ao fogo, estejam consignados,bem como a existência de 
uma boa iluminação, controle de som e conforto térmico, dentro da es
cala do tempo, onde sua vida útil seja compatível à sociedade onde es_ 
tá inserido.

Em seu trabalho, Rabinovitz propõe tipos de Avaliação segun
do uma matriz, onde as categorias de pesquisa estão divididas dentro 
dos tres fatores:
- 0 Comportamenta1 - (relativo ao):

Uso, proximidades, território, privacidade, interação, imagem;
- 0 Func i ona1:

Fluxo de trabalho, fatores, armazenamento, flexibilidade, mudança e 
c i rcu1açao;

- Quanto ao Técnico - (considerar):
Parede externa, teto, energia, segurança contra incêndio,estrutura, 
acabamento interior, iluminação, acústica.

Este irá regular o projeto e a construção, dentro da dinâmica 
necessária que a sociedade está afeta, abrindo espaços para as mudan
ças de forma a refletir os avanços tecnológicos.

Todos estes também, devem estar ligados a escala do ambiente 
físico, onde se relacionam com os equipamentos, os espaços úteis, bem 
como o Edifício no seu todo.
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de

e-

a

em

Quanto as 

cos de ava1 i açao 

tas e janelas,

Assim como as paredes, as Coberturas - devem merecer avalia - 

ção devida, sendo o componente do Edifício ma is exposto, devido ao.seu 

caráter horizontal e cuja composição de seus elementos vedantes ‘nor

mal mente são elásticos, macios, com pouca resistência abrasiva.

o papel do Arquiteto na construção e

liar com instrumentação específica, conhecida e de domínio publico. 

Obtendo-se assim resultados mais objetivos. No entanto, muitos proble^ 

mas técnicos comuns, ainda continuam a ocorrer devido a falta de ava- 

1iaçao formal ou mesmo uniforme e de rea1imentação do processo do pro 

jeto/obra. Os fatores técnicos, mais comumente ■ ava 1 i ados , segundo o ai£ 

tor, que deverão estar consi d era dos nos Edifícios Universitários são 

os vedos externos, internos, tetos, segurança contra incêndio, estru

tura, (estabi1idade), acabamentos externos, internos (paramentos), i- 

luminação, acústica e sistema de HVAC (aquecimento, ventilação e con

dicionamento de ar) este último não comum entre nós. Com base nestes 

fatores, suseintamente os mesmos serão abordados:

Outros fatores, também são considerados nesta avaliação de d£ 

sempenho das paredes, como a durabilidade (projetados para durar 

media 2 gerações mais ou menos 50 anos), a 

levada em conta, pois as paredes fornecem 

que refletem a imagem do edifício.

Assim, o papel do Arquiteto na construção e conservação de 

nergia é relevante nos projetos e construções dos edifícios. Logo 

perfícies, bem como os projetos com - 

se não

forma, orientação, materiais, su 

plementares de instalações, são todos passíveis de insucesso 

estiverem inseridos nesta visaão de conservação de energia.

Paredes Externas - segundo este, seus pontos críti- 

são as juntas, tais como mudanças de materiais, poi 

e juntas de dilatação.

estética também deve ser 

um dos princípai.s elementos

Atualmente, devido a crise de energia que possamos, a infi1 - 

traçao de vento e transmissão de temperatura, tradicionalmente não re 

gu1amentadas, são agora consideradas e já fazem parte dos códigos, por 

pressão dos organismos públicos e privados, visando desenvolver e cr_i_ 

ar Normas para responder a um desempenho compatível aos aspéctos 

economia no setor energético, (na USA/Europa):
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Segurança contra Incêndios

1

IEstrutura

y

Acabamentos Internos, Externos (Paramentos

i.i

d

í

i

u ^-xàa

e Pavimentos)

e as

se reveste de vital im-

II

pois a
Nos Edifícios da CUASO, este problema 

portância, pois a grande maioria de suas coberturas são em teto plano 
impermeabilizados, cuja garantia (5 anos em média) jã estão vencidas.

Incluem-se neste item, os acabamentos das paredes, pisos e te; 
tos, responsáveis em grande parte pelo conforto ambiental do Edifí
cio. A maioria dos testes, nessa área deverão ser feitos através de 
observações ãs condições existentes, numa comparação com os materiais 
e põs usados (in loco de preferência).

Este assunto, deve ser regulamentado com rigor, a exemplo da 
segurança contra incêndio, pois poderão causar a perda de vidas huma
nas .

Deve-se também levar em consideração na pesquisa, a super ocjj 
paçao dos ambientes, pr incipa1 mente pelo fato de estarmos em Edifí - 
cios ligados a Didática. Atualmente em São Paulo, em face das várias 
catástrofes havidas nos últimos tempos, o problema de proteção contra 
incêndio já se faz com maior ênfase, nos Código de Edificações. Por
tanto, estes elementos devem ser equacionados nos edifícios da USP, 
principa1 mente naqueles destinados aos laboratórios Químicos, Bioquí
micos, Médicos e Biomédicos.

Esta deverá ser por meio de cuidadoso exame do projeto arqui
tetónico, visando determinar se o edifício atende ao Código de Obras, 

exigências do corpo de bombeiros , onde a circulação, t i po  de 
construção e os materiais empregados atendem aos padrões para saídas, 
de incêndio, r es i s t i v i dade e propagação do fogo. Na CUASO, este part_i_ 
cular deverá merecer atenção especial, pois pelo nosso conhecimento, a 
segurança necessária aos usuários está comprometida pela ausência dos 
requisitos nos projetos/obras .
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cios,
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Acus t i ca

ní-
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Avaliaçao Funcional

i

refere aos aspectos de A

Neste

nesta publicação também se

Condicionamento do Ar nos Edifícios.

que 

devem ser estudados .devidamente.

.......... ..

e o

I 1umi n ;ão

Nos Códigos de Obras em vigor, este assunto está provavelmen

te equacionado, devendo merecer consideração compatível, onde os 

veis de som de fundo e do ambiente, ~a transmissão e absorção do 

entre areas (para assegurar privacidade) e qualquer reverberação 

afetem a clareza e altura do mesmo,

Na CUASO, estes problemas existem e necessitam ser avaliados, numa iji 

teraçao constante com os materiais e processos construtivos adotados, 

principalmente nos espaços flexíveis separados por divisórias leves, 

bem como nas salas de aula, auditórios e anfiteatros.

Harvey , 

quecimento, Ventilação e 

particular, a CUASO não tem problemas maiores quanto ao Aquecimento 

do Ambiente, no entanto,existem nos aspectos de Ventilação e Condici^o 

namento de Ar, principalmente nos laboratórios específicos. Este por

menor, deve ser avaliado face as Normas existentes, mas nem sempre se 

guidas. Enfim, estes elementos técnicos, se somarão aos demais resul

tados nos outros trabalhos levantados e estudados.

Portanto no conforto visual, devem estar inseridos os processos 

uminação, desde os específicos até os gerais às atividades huma-

Neste particular, os fatores funcionais se relacionam com os 

aspéctos do edifício que diretamente se vinculam âs atividades dos u- 

suãrios e o desempenho organizacional.

Portanto, os espaços existentes onde a ação se processa, in

fluem sobre maneira no bom desemepnho da produção do conhecimento nos

No estudo deste fator, constatamos que a iluminação em edifí- 

deve ir além da medição de quan t i dade de luz, devendo incluir 

também medidas de ofuscamento direto e refletido.
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Neste item o fluxo de trabalho se constitue em ponto importaji 

te no funcionamento das instalações, influindo no conceito de agrupar 

ou separar áreas afins. Este fator é decisivo para o Arquiteto na in

teração do universo do projeto, desde adoçao do partido, passando por 

todos as fases do projeto, construção e uso do Edifício.

dade e

Diante disso, devemos avaliar com a devida consideração estes 

problemas ligados aos aspectos funcionais nos edifícios pós-ocupados, 

uma vez que até a presente data isto não se efetivou nas áreas inter- 

e externas dos mesmos.

Edifícios da USP/Capital, e ou. Em contrapartida decisões insatisfató 

rias de projeto/obra poderão influir negativamente, inibindo funções, 

prejudicando a eficácia.

No nosso Campus Universitário, como simples exemplo, temos vá 

rios setores do conhecimento (áreas físicas), a rede informal de cam_i_ 

nhos abertos por sobre as áreas verdes (gramado), podendo ser um ind_i_ 

cador silencioso de uma necessidade não atendida nas rotas ou fluxos 

de c ircu1 ação.

Dentro da Avaliação Funcional, serão considerados os Grupos 

de Localização, Circulação, Fatores Humanos, Armazenamento, Flexibi l_i_

Mudança, cujos detalhes a seguir serão abordados:

Assim como os grupos funcionais, a circulação também se reves^ 

te de importância no projeto do edifício, é portanto revestido de ca

ráter considerável na função dos mesmos quanto a segurança, orienta - 

çao, bem como nos custos operacionais.

Assim como nos super-mercados as circulações devem ser maxim£ 

zadas, nos edifícios de escritórios e indústrias acontecem o contra - 

rio, ou seja, recomenda-se 90% e 85% de área útil respect i vamente. Deri 

tro desta postura há necessidade de avaliarmos os espaços úteis, <>ã- 
reas circulações nos Edifícios Universitários dentro dos inúmeras ti- J

*>■ . i
■ •

. '■ . . .. í ■
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CUASO.

Fatores Humanos

Armazenamento

i

F1ex i b i 1Í dade
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estrutura organizacional, sediadas nos Edifícios Univeristã - 

quanto ao uso e reutilização de áreas para fins diferentes. Is- 

adoção de Plantas Abertas, em consideração, a filoso 

e superior, face suas rápidas mutações, com reflexos

e Mudança

.. ...m I

ií
y
í ;

0 estudo das áreas relativas a este pormenor, são pequenos no 
entanto, sua localização, capacidade de guarda, configuração e outros 
devem ser considerados. Na área interna e externa da CUASO, há neces
sidade de se elaborar estudo semelhante àqueles já realizados em ou
tras escolas. Estes mostraram que a 1 guns professores, trazem seu mob_i_ 
liário para o ambiente de trabalho, ou improvisam áreas, às vezes im
próprias ao bom uso do Edifício, dificultando a otimização de seu de
sempenho .

)•!

1

pologias existentes na

Esta consideração, nas obras da CUASO, e de importância cres

cente, face a dinâmica da pesquisa, refletindo sobre maneira nos pro

jetos visando adoção correta. Pois as mudanças previstas e potenciais 

da função, filosofia, tamanho ou área devem todas ter acomodaçoes com 

patíveis. Nestas duas décadas passadas, sentimos as modificações havj_ 

das na 

rios, 

to veio trazer a 

fia da educação 

nos ed i f íc i os .

Estes estão relacionados com o desenvolvimento de normas e prc> 

jetos que combinem as configurações e os materiais do ambiente com os 

usuários universitários. Devemos estudar e equacionar através da Ava- 

liaçao, os equipamentos e espaços utilizados visando melhorar o rend_i_ 

mento de desempenho dentro dos aspectos ligados a ação ampla da Ergo- 

nomet r i a.

Este condicionamento, foi introduzido na filosofia de proje - 

tar e construir da CUASO, necessitando portanto aferir através da Ava 

1 iaçao o°seu grau de flexibilidade, por parte dos usuários.
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Enquanto que os fatores técnicos e funcionais, produzem resuj. 

tados que indicam correlação direta entre causa e efeito, portanto 

nao se envolvem com valores e filosofias, e se equacionam com objeti

vos e Requisitos conhecidos, as avaliações comportamentais são tênues 

e fugidias, (que escapam rapidamente, passam de relance) em todas na 

correlação entre ambiente e o comportamento resultante do usuário, na 

quele espaço ambiental. No entanto, em muitas situações outras variá

veis nao físicas do ambiente podem ser mais importantes para o compojr 

tamen to.

Portanto, embasado em pesquisas jã realizadas, o ambiente fí

sico pode afetar profundamente o comportamento dos usuários. Há por - 

tanto necessidade que a Arquitetura se utilize com frequência e pro

priedade os dados oriundos dos aspectos de comportamento.

Na Úi ea do comportamento, os fatores intervenientes enfatizam 

mais o relacionamento entre o comportamento e o meio ambiente físico. 

Como exemplo a adotar, varias perguntas devem ser feitas, a saber: 

edifício está sendo usado como havia sido inicialmente previsto, como 

são os usuários afetados pelo porte das instalações, qual os proble 

mas que a imagem do edifício reflete nos usuários, como a proximidade 

do Edifício afeta a frequência do seu uso, etc.

Cabe aqui registro dessa insuficiência de dados aos Arquite

tos responsáveis pelo espaço criado e construído, face a falta de pes_ 

quisa avaliativa, compreensível e aplicável a seus projetos.

Em qualquer ambiente, as regras organizacionais, a liderança, 
a compensação, as tarefas, o clima e outros fatores podem, todos, a- 

fetar o comportamento mais do que o ambiente físico. Logo as correla-

Estudos "Ava1iativos" de fatores comportamentais, começaram a 

emergir no fim dos anos 60 - U. Berckeley - USA, Inglaterra, na unida, 

de de pesquisa Pilmington - Universidade de Liverpool, e emoutrospa_£ 

ses como Escócia e França.



u
306

Objetos de Avaliação

EdifícioUso do

I

ii

Proximidade e Território

em

,í

e ou.

Privacidade e Interação

vistas 
tor i o,

ij

j
J

j
I
I

0^1

se emprega um método similar ao desenvolvido 
e Gump. Estes, com base na análise de dados sobre ativ_i_ 

comportamento puderam mostrar significativa influên- 
organização sobre o comportamento. Como exemplo 

"Buildings in Use”, em que 
resultados surpreenden- 

para determinados

Esta dupla ação entre os usuários universitãrios, poderá melhc) 
rar o relacionamento, a produtividade, e outros elementos condicionani 
tes ao bem viver e agir para satisfação e sucesso de escolas e facul
dades de planta aberta.

A boa utilização das áreas, dentro do Edifício, estão relaciçj 
nados com os atributos de proximidade e territorialidade. As. pessoas 

que vivem mais perto de instalações comunitárias tendem a usá - los 
mais, portanto são de interesse arquitetônicos estes aspectos compor- 
tamental. Na CUASO, esse interesse pode envolver o necessário relacio 
namento entre uma área de ensino e um centro de recursos de instrução

çces entre o ambiente e o comportamento são também difíceis de estab^e 
lecer porque podem ser voluntárias (pessoa a pessoa).

Nesta ava1i açao 
por Barkey 
dades 1i gadas ao 
cia do tamanho de uma 
dao ênfase no estudo retratado no trabalho 
se examinou (quatro) escolas primárias, com 
tes pela variação de uso em espaços não específicos 
fins previstos inicialmente.

Nesta avaliação se equaciona os relacionamentos entre o ambi
ente físico e o comportamento, requer a coleta e análise de informa - 
ções sobre as atividades ocorridas no ambiente. Os métodos de avalia
ção consistem na observação direta do comportamento com base em entre 

e questionários sobre: o uso do edifício, proximidade e terri- 
privacidade e interação, imagem e outros.
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Assim a

São sinais poderosos que se apresentam aos usuários dos Edif_í 
cios podem marcar e definir posições, servindo aos arqu i tetos para pro 
jetar edifícios mais racionais e humanos.

Ass im, 
demonstrado uma jHt;

jlmarcar e

e a

cos com a 
vida dos

A avaliação dos edifícios nos seus vãrios aspectos, dentro de 
sua programação global deve se constituir numa prática inerente ã Ar
quitetura, com conscientização à toda comunidade de usuários do espa
ço na micro, meso e macro escala dentro do Campus Universitário. Nes
te deve estar inserida, a exigência crítica aos edifícios visando omje 
lhor rendimento, sob todos os aspectos de bem viver, principalmente 
quanto ao conforto ambiental nos seus aspectos físicos e psíquicos, 
condicionados aos?problemas energéticos que já na atualidade poderão 
def in i r uma Arqui tetura vol tada ao máximo rendimento^ onde triunfará ãque 
1 e que for ma is capaz no domínio e uso do universo dos seus conhecimentos.

na abordagem ampla, a área comportamenta 1, também tem 
correlação íntima do projeto/obra nos aspectos físi - 

a privacidade, a sociabilidade e a utilização de:

Em s íntese, 
deveria ser rotina na profissão do Arquiteto visando produzir espaço 
compatível. A sociedade deverá reagir, chamando por essa atividade, vj_ 
sando o melhor desempenho, a organizaçao dos espaços, a racionaliza - 
çao dos mesmos, onde o investimento dedicado a este mister produzirá 
economias substanciais nos custos de obras novas, reformas parciais 
ou to ta i s .

Arquitetura pode influenciar o comportamento humano, 
sucesso ou fracasso, do desempenho de um edifício, depende do bom u 

so das ãreas, onde os ambientes permitem privacidade, interação soci
al e a provisão de uma imagem de espaço que se ajuste aos usuários.

"A percepção das pessoas, sobre o ambiente físico, foi const£ 
tada, ser ui.: dos princípios determinantes do uso, e que se fazia dele 
a satisfaçã< daí advinda”.

avaliação formal e compreensiva dos edifícios, 
profissão do Arquiteto visando produzir
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Universidade de São Paulo como a sua Cidade Uni 
nasceram sob o signo da monumentalidade, a exemplo das 

Ela

‘‘Um povo que não conhece sua própria história, não pode entender o prei 
•ente e construir conscientemente o seu futuro’*.
ssim, esta dissertação de mestrado, poderá contribuir para o enrique

cimento da documentação e análise histórico-crítica do Planejamento e 
Instalações físicas da CUASO - Cidade Universitária "Armando de Salles 

, face a ação que a USP exerce no seu espaço criado eOliveira 
t ruído. 
Historicamente tanto a 
vers i tár ia , 
mais universidades brasileiras. Ela representou e representa um papel 
criador e renovador, capaz de promover principaImente asCiências Bási
cas, atravéz de suas pesquisas possibilitando ao homem compreender 
natureza e fazer dela o melhor uso. 
Atualmente a USP atravessa, no seu cinquentenário de nascimento, 
crise existencial, po 1 ítica-financeira-instituciona1, segundo 
mais representativas autoridades. No entanto, cremos que ela 
este periodo inquitante, através de ações democratizantes, em 
de soluções concretas, numa integração com as necessidades do país.Pr^ 
cisamos, segundo o magnifico Reitor Prof. A. H. Guerra Vieira - " nos 
descobrir, acabar com ressentimentos, rever estratégias, face ao clima 
dominante"; modificar portanto a postura em busca de uma Universidade 
sólida integrada ã sociedade. Criar-se-á a condições visando formar 
quadros de pess.oal capaz, para que a escasses e o desperdício seja bem 
administrado, de modo a preservaras riquezas espirituais e materiais 
da população. Para isso, é necessário o esforço de todos, principalmeji 
te dos dirigentes diretos da USP, bem como dos governos constituídos , 
dotando a Universidade com verba orçamentarias compatíveis, com sala^



309

O

ver-

0

de

i deá-rea1izadas,

se

foi

se-

I ÍTrfll

esperança de se criar 

poderão

grand io 
dos

reitoria
1960

)

!

i• i 
I
■

H

I 
■! 

• i

í I 
1

mos sobre as obras, 
seu Campus.
Conclue-se que este, desde o seu nascer, se caracterizou pela 
sidade; concebido segundo o ideário de Souza Campos; ã semelhança 
campi dos USA e Europeus, onde "seus, edifícios deveria ser dispostos 
em parques amplos e bem arborizados, formando assim um centro atraente 
e convidativo a permanência".
No entanto,atravêzdas pesquisas realizadas, concluímos que este 
rio apenas se concretizou parcia 1mente; sendo que um dos problemas 
rios existentes no Campus ê a falta de integração dos seus usuários. 0 
movimento que deveria ser natural neste processo não ocorreu; sentimos 
que as pessoas apenas se visitam, há dificuldades em circular informa
ções, as ideias não se comunicam, o lazer é precário em relação ao muji 
do circundante. Falta-nos o social, que deveria estar inserido fisica
mente no Campus, através do seu centro de convivência geral que ate a 
presente data não foi executado. Há necessidade de se implantar o Core, 
a Praça do Encontro onde a integração à vida se processará na sua ple- 
n i tude.
Outro problema existente, diz respeito a excessiva centralização e se
tor ização das áreas afins do conhecimento, as quais nascera, atravéz 
das diretrizes básicas do planejamento a partir de Souza Campos. 
Constatamos que ao longo de sua evolução física, sua coletividade 

expectativas dessa Muiti-Universidade, que 
voltada

que ao 
incapaz de reverter as 
gue os conceitos modernos da Universidade, onde a enfase está 
a integração das áreas afins do conhecimento.
Assim todos os Planos Di reto res desde ^5, realizado durante a 
do Prof. Jorge Americano, passando pelo replanejamento em 1956 e

rios reais, no atendimento a sua coletividade, 
Temos fé, que a partir desse esforço, emergirá a 
novos caminhos, onde o sonho das gerações presentes e futuras 
se tornar rea1idade.
Concluímos também que a CUASO, sofre as consequências desta crise na 
USP, acrescida dos problemas economicos-financeiros qué o país através 
sa principa1 mente na área da construção civil onde estamos inseridos .
espaço construído na C.U., a partir de 197'3, inicia sua curva descen 

dente em termos da área construída, face a redução paulatina das 
bas.

Campus praticamente estaciona, quanto a paisagem produzida pela ação 
construtiva nos seus edifícios.No entanto, há necessidade de refletír- 

que já possuímos; assim como, sobre a evolução

edif%25c3%25adcios.No
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Arquitetura de seus edifícios, concluímos que os mesmos estão

conter entre 7 a

gramas e necessidades
Nos anos 50, segundo os historiadores, 
"Art Decou" bem como para 
der emergente de 1930).
Nos anos 60, a CUASO i n i ci a sua fase aurea, no que tange a Arquitetura 
de seus edifícios. Esta é dotada de alto padrão estético, funcional,oji 
de as A (quatro) dimensões se apresentam com a propriedade devida. E 
uma fase digna de registro, em sua contribuição para Arquitetura Coji 
temporanea Brasileira através dos projetos/rea1izados por 
representativos no cenário nacional como Rino Levi, Eduardo Kneese 
Mello, Villanova Artigas, Eduardo Corona e muitos outros.
No entanto, estas realizações arquitetônicas deve servir de motivos de 
reflexão para toda a comunidade integrada aos projetos e obras, no 
tido de uma avaliaçao de desempenho global incluindo-se também os 
pectos de Conforto Ambiental que algumas delas revela insuficientes às 
expectativas plenas do uso.
A partir de 1970 até os dias atuais, a CUASO, atravéz do corpo técnico 
Hn FUNDUSP, vem projetando e construindo as obras modulares.Estas sur 
giram por questões de racionalização, aliada pósteriormente aos probljs 

econom i cos-f i nance i ros, ditados pela recessão que o pais vive. Ojj 
fator determinante para sua adoção, foi a reforma universitária 

(Ú9/70) que obrigou a USP a dar resposta física visando abrigar 
do numero de alunos em todas as áreas do conhecimento.

Esta tipologia de obra em primeira instancia, respondeu satisfatória^ 
mente as necessidades de espaço: possibilitou a execução dos mesmos 
por parte sem que o todo fosse agredido, mutilado.
Ao Departamento, a menor unidade inteira Administrativa da Universida
de , foi dado atenção e resposta ã sua necessidade física, atravéz de 

"Administração por Objetivo".
No entanto, tenho consciência que os modulados não devem ser apresenta^

até os dias atuais, basicamente sua essencia permanece, 
Atualmente, face as pesquisas realizadas e reflexão profunda 
Campus, reitores, professores, planejadores e outros em que me incluo, 
que o ideal para o bom funcionamento de uma Cidade Universitária seria 

10.000 alunos a exemplo das alemãs, embora integradas 
nas proximidades da trama urbana das cidades, utilizando-se de 
sua infra 
Quanto a 
agrupadas em fases distintas, em vista dos padrões tecnológicos, 

vigentes de cada época, 
as características tendem 

a Arquitetura dita oficial, (oriunda do
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dos como uma solução alternativa plena, mas sim, como condição aproprj_ 
ada aos fatores anteriormente mencionados.
Fomos também premidos pela urgência, em produzir o maior número possí
vel de espaços (módulos) afim de demonstrarmos nossa capacidade de ga£ 
to, condição para obtenção de novas verbas por parte do governo estad£ 

Entretanto estas por sua vez, sempre fora insuficientes, pois fal- 
maior interese por parte das autoridades em pretender concluir a Ci 

dade Universitária. Hã necessidade de um projeto político amplo para 
que isso se torne realidade, a exemplo dos alemães que executaram pra- 
ticamente 20 (vinte )cidades universitárias em 10 anos.
No que tange aos aspectos tecnológicos, a CUASO se constitui num ver
dadeiro canteiro experimental de materiais e processos construtivos,p£ 

industria da construção civil. Sentimos durante esses 20 (vinte / 
anos que a falta de tradiçaÓ, de controle de qualidade nos ..materiais 
e mao de obra a serem empregados na construção de edifícios e de vital 
importância para se alcançar os resultados almejados. Para isso torna- 
se necessário que implementemos adoçao de uma normalizaçao ampla nessa 
área do conhecimento. Com isto, visamos dar respostas p/que esses anse_i_ 

levantamentos e estudos objetivando formular cri
térios de Avaliação de Desempenho nos componentes e no todo das Edifi
cações Universitárias.
Concluímos que a maioria das Instituições de pesquisa e outras congêne^ 

•, para realizar as avaliações em questão utilizam-se dos ^elementos 
•cutidos no ISO T/C CIB W 60 D/P 6241, onde o desempenho dos componen
te-. isolados ou não da construção do Edifício definem os pré- requisi
tos para a produção de elementos construtivós 'junto as industrias. Ou 
trossim, para se estabelecer os padrões de avaliação de desempenho de^ 
vemos lançar mãos das tabelas 1 a 4 consideradas na ISO, afim de poss_i_ 
bilitar com que o produto, em última instancia, possa ser "Declarado " 
bom para o fim a que se destina em atendimento aos reqúisitos dos usuã 
rios.
Para complementar os elementos da ISO, devemos utilizar o "Guia de De
sempenho da Construção (edifício), desenvolvido pelo CSTC - Bélgica 
Trata-se de, conjunto de 9 (nove) volumes onde praticamente todos os 
órgãos do edifício são equacionados a nível de eficácia de Desempenho; 
constituindo-se assim numa obra de referência.
Nas construções do CUASO, estes estudos realizados durante a | 
e resumidamente descritos nesta dissertação, deverão servir de 
para progse guir em futuro próximo na fixação dos requisitos e
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e critérios de Desempenho,

I

metodologia em primeira abordagem será composta de 4 pontos ,6ás i.cos 

a saber:

1 .

rios de Avaliação de Desempenho de seus Edifícios,
Concluímos que o caminho a ser seguido nesta Avaliação devera partir 
dos 10 (dez) órgãos do Edifício adotados pelo AUT/FAUUSP, em prosseguj_ 
mento do trabalho realizado pelo Prof, Ariosto Mila, 
A

F. E.Preiser; 

futuramente,

vi exemplo do que vem ocorrendo no Curso de Pós-graduação - FAUUSP/AUT. 

..wd-se de um método, com vantagens ditadas pela sua facilidade e ra

pidez de aplicação,a 1iado ao baixo custo operacional.

P "tnto, estamos convencidos que a CUASO e demais Cidades Universitá

rias e as Edificações em geral devem ser avaliadas quanto ao seu desejn 

penho. A experiência tem revelado que o Arquiteto e demais participan

tes na produção da Arquitetura como "Obra Pronta” , pouco realizam 

neste mister, embasadas, cientificamente.

Outrossim verificamos a necessidade de avaliação quanto ao”Nível de Sja 

tisfação" do usuário em sua pleni tude de uso, do espaço construído a n£ 

vel do "Habitar, Trabalhar e Recrear”. Nesta área os estudos de Nuno

Identificação das exigências dos usuários a 

tas; (são os 1*4 itens ISO D/P 62*41);

Identificação das condições de exposição a 

do o Edifício;

3- Definição dos requisitos e critérios de Desempenho, expres

sos como níveis de Segurança, Habitabi1idade e Durabilidade. 

Definição dos métodos de avaliação (a partir de ensaios e me 

d i das) .

Para que os trabalhos tenham os resultaods esperados, torna-se necessjã 

rio condicionar as metodologias utilizadas nos países desenvolvidos, a^ 

travéz de adaptação a nossa realidade tecnológica económica. Assim, v£ 

rias barreiras deverão ser vencidas como:

” alto custo dessa avaliação (análise projeto/ensai o) por necessitar de 

pessoal especializado;

- carência de normalização e insuficiência de meios de controle de fi

nalidade a nível de fabricação;

- consenso entre todos os participantes em estabelecer mecanismos de 

homologação dos produtos .

Estas avaliações poderão ser realizadas tanto a nível de 

como no próprio local da obra - Pós Ocupação - (APO). 

Assim, concluímos que os métodos utilizados pelo prof. W. 

í as recomendações de Rabinovitz, também serão utilizadas
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í nteração

todo o processo

Normalização dosa
;í11um

pela

se

das
espaços

7

João Roberto Leme Simões
FAUUSP agosto de 1984
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|| 
j

•i

1

*!

H

I

j

1com a

com um

e desejável numa

Para finalizar, 
tador e

mos que a

Portas serão utilizados dentro do possível 
metodologia do Prof, Preiser,

Para dar resposta, devida a sociedade nesta área em questão, 
mos pela necessidade de se criar, 
f i c i en tes e

concluí- 
a nível de FAUUSP-/AUT, mecanismos e_ 

capazes de Avlaiação de Desempenho dos Edifícios. Sugeri- 
Universidade assuma esse mister, dando-nos condições físicas 

(1aboratõri os) , pessoal técnico capaz para gerir todo o processo de 
maneira imparcial com um mínimo de custo.
Com isto, estaremos colaborando para que a Normalização dos componeri 
tes do Edifício como um “todo possa se equacionar e se inserir devida- 

grande Forum Nacional das normas técnicas, representadamente no
ABNT.

num preito de reconhecimento por tudo que o meu orierj^ 
Professor emérito na área da Construção fez pelo espaço criado 

e construído, ratificamos firmemente sua colocação que o Edifício “ 
realiza pela integração do Espaço, Forma e Matéria, onde o espaço 
qualificado, a forma necessária, a forma suficiente e a matéria benefj_ 
ciada se complementam, possibilitando assim atender a exigências de a- 
brigo físico do homem, dentro dos níveis de satisfação desejável.
Esta postura, deve se apresentar de forma aberta, num feed-back -.cons
tante entre o Planejamento do Edifício (Meta Design) e a execução 
obras civis onde os elementos avaliados testados, bem como os 
conseguidos dão suporte necessário a realização do Edifício.
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