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RESUMO

Este trabalho propõe uma reflexão sobre a relação entre o 

desenho da cidade e o projeto do edifício através da leitura das 

transformações no espaço urbano da Avenida Paulista a partir do 

início do seu processo de verticalização, entre 1937 e 1972.

A pesquisa percorre as três fases da história da Avenida até a 

década de 1970, que correspondem a diferentes formas de 

ocupação de seu espaço urbano [FRÚGOLI, 2000; LIMENA, 1996; 

SOUZA, 1986], buscando compreender o desenho proposto pelos 

edifícios verticais modernos, tanto em relação ao pavimento térreo e 

a nova espacialidade para o pedestre, como no desenho paisagem 

construída da Avenida.

PALAVRAS-CHAVE

Edifício Vertical; Avenida Paulista; Desenho do Espaço Urbano; 

Arquitetura Moderna; Paisagem Urbana.

Concebida no final do século XIX como bulevar destinado a 

moradia da aristocracia rural paulistana [AZEVEDO, 1954; TOLEDO, 

1987], em um período de 35 anos [1937 a 1972], com início da 

verticalização e o crescimento do setor terciário, a Paulista passa 

a configurar uma nova centralidade na metrópole, ocupando o 

centro da discussão sobre o futuro desenvolvimento da cidade 

[CORDEIRO, 1980; FRÚGOLI, 2000; SOUZA, 1986].

A dissertação é conduzida através de desenhos que, utilizados como 

instrumento de investigação do espaço, possibilitam a leitura da 

relação entre áreas construídas e espaços livres, entre a arquitetura 

- na especificidade do edifício - e o espaço urbano da Avenida.





ABSTRACT

KEYWORDS

High-rise building; Paulista Avenue; Urban Design; 

Modern Architecture; Urban Landscape.

This dissertation proposes a reflection on the relationship between 

the urban design and the building design by studying the 

transformations in the urban space of Paulista Avenue from the 

beginning of its verticalization process, between 1937 and 1972.

The research covers the three phases of the history of the Avenue 

until the 1970s, which correspond to different forms of occupation 

of its urban space [FRÚGOLI, 2000; LIMENA, 1996; SOUZA, 1986], 

seeking to understand the design proposed by the modern high-rise 

buildings, both in relation to the ground floor and the new spatiality 

for the pedestrian, as well as in the landscape design of the Avenue.

Conceived at the end of the 19th century as a boulevard for the 

rural aristocracy of São Paulo [AZEVEDO, 1954; TOLEDO, 1987], 

in a period of 35 years [1937 to 1972], with the beginning of 

verticalization and the growth of the tertiary sector, Paulista started 

to form a new centrality in the metropolis, occupying the center of 

the discussion about the future development of the city [CORDEIRO, 

1980; FRÚGOLI, 2000; SOUZA, 1986].

The text is conducted through drawings that, used as a tool for space 

research, allow the reading of the relationship between constructed 

areas and open spaces, between architecture - in the specificity of 

the building - and the urban space.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa estuda o início do processo de verticalização da 

Avenida Paulista, entre 1937 e 1972, investigando a transformação 

em seu espaço urbano a partir da construção dos primeiros edifícios 

verticais projetados pela arquitetura moderna.

A pesquisa foi motivada inicialmente pela atividade como docente e 

a tentativa de promover junto aos alunos uma reflexão sobre o papel 

da arquitetura no desenho do espaço urbano, em especial através 

do projeto de edifícios verticais. O processo de verticalização não 

significa apenas um aumento de escala do espaço construído, uma 

operação aritmética que multiplica pavimentos sobrepostos, mas 

uma forma específica de organização espacial para a arquitetura,  

com potencial de reestruturar e resignificar o espaço urbano.

Desde o seu surgimento no final no século XIX o edifício 

vertical se tornou um símbolo metropolitano do progresso e do 

desenvolvimento tecnológico. O intenso processo de urbanização 

e o consequente aumento populacional colocaram um problema 

novo para a arquitetura. Se por um lado o desenvolvimento do 

elevador de passageiros permitiu a expansão da cidade em altura 

e o avanço tecnológico das estruturas de aço e concreto armado 

possibilitaram uma ampla pesquisa formal e plástica [SCHUYLER, 

1961; SULLIVAN, 1957], o maior desafio no projeto de edifícios 

verticais nunca foi técnico, mas urbano.

Se em muitos casos o processo de verticalização significou a perda 

de coesão do espaço urbano, aumentando a autonomia dos edifícios 

que, isolados no lote, passam a não se relacionar diretamente com 

os espaços tradicionais da cidade, como ruas e calçadas – condição 

muitas vezes reforçada pela legislação edilícia que impõe recuos e 

afastamentos –, por outro lado, verifica-se nos exemplos estudados 

na pesquisa uma condição inversa: o edifício vertical propõe um 

novo desenho para o espaço onde está implantado, potencializando 
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a vida urbana através da valorização do espaço do pedestre e da 

preocupação com a inserção dos volumes verticais na paisagem 

construída da cidade.

É nessa reflexão que a pesquisa se concentra. O desafio colocado 

é o de falar da cidade através da arquitetura, discutir o desenho do 

espaço urbano através do projeto do edifício vertical.

O entendimento da indissociabilidade entre arquitetura e cidade 

leva inevitavelmente à discussão sobre a forma urbana e sobre a 

paisagem construída da cidade. 

[...] uma paisagem urbana constitui uma realidade física, composta 

de edificações e equipamentos, de elementos da natureza e espaços 

entre construções: paisagem complexa, percebida, em conjunto 

ou em detalhe, pelos moradores e pelos usuários de uma cidade. 

Trata-se, portanto, do resultado perceptível de múltiplas ações 

humanas, que se somam e modificam com o tempo. A paisagem 

urbana é a tradução concreta da vida de uma cidade, em termos 

de espaços construídos e mensagens percebidas pelas pessoas. 

Os espaços livres, criados e limitados por construções – ou mesmo 

pela topografia –, são parte integrante da paisagem, à semelhança 

das pausas sonoras de uma partitura, por sua vez parte integrante 

de uma música. 1

O processo de constituição da paisagem urbana, entendida como 

fenômeno físico, é resultado de um duplo movimento: são os 

edifícios, enquanto conjunto construído, que desenham o espaço 

urbano e definem os elementos tradicionais da cidade como ruas, 

praças e quarteirões, na mesma medida em que são condicionados 

pela estrutura onde estão inseridos.  

Esta interdependência é um dos campos mais sólidos em que 

se colocam as relações entre a cidade e a arquitetura. Pode ser 

observada ao longo da História, onde a forma urbana é resultado, 

produto, e simultaneamente geradora da tipologia edificada, numa 

relação eminentemente dialética entre cidade e arquitetura, entre 

forma urbana e edifícios. 2

Dentro dessa reflexão, a pesquisa direciona o olhar para um lugar 

com uma história muito particular dentro processo de urbanização  

e metropolização da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, 

buscando compreender suas transformações físicas, funcionais e 

em sua paisagem a partir do início do processo de verticalização.

De acordo com alguns autores [FRÚGOLI, 2000; LIMENA, 1996; 

SOUZA, 1986] é possível distinguir três períodos na história da 

Avenida que correspondem a diferentes formas de ocupação de 

1 WILHEIM, 2011, p. 58.

2 LAMAS, 2014, p. 86.
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seu espaço urbano. Concebida no final do século XIX como bulevar 

destinado a moradia da aristocracia rural paulistana – em função 

de sua condição geográfica e paisagística privilegiada –, em um 

período de 35 anos [1937 a 1972], com início da verticalização e 

o crescimento do setor terciário, a Paulista passa a configurar uma 

nova centralidade na metrópole, ocupando o centro da discussão 

sobre o futuro desenvolvimento da cidade [imagens 1 e 2]. 

Esse período coincide com o momento de reconhecimento 

e afirmação da arquitetura moderna no cenário nacional. A 

produção arquitetônica que marca o início da verticalização da 

Paulista representa o momento de maturidade da arquitetura 

moderna brasileira e, em parte, sua diversidade. A linguagem 

comum desenvolvida a partir da década de 1930 não significou 

a padronização das soluções de implantação dos edifícios. A 

frequente generalização da negação da rua corredor e da afirmação 

da autonomia do edifício no lote como abordagem única da 

arquitetura moderna configuram, na verdade, apenas uma de suas 

vertentes. Verifica-se na produção estudada o reconhecimento da 

cidade como elemento estruturador do projeto do edifício, através da 

valorização do espaço urbano e seus espaços tradicionais, mesmo 

em estruturas urbanas que favorecem o isolamento do edifício, 

como a Avenida Paulista. Até mesmo os edifícios que aplicam as 

ideias mais correntes da cidade moderna, como uso de pilotis e a 

ampliação de áreas livres, buscam integrar seu desenho à cidade 

configurando espaços na escala do pedestre.

Nos últimos anos a Avenida Paulista vem passando por uma nova 

transformação e assumindo novos significados, o que poderia 

configurar uma quarta fase em sua história. Após a década de 

1970, o crescimento do setor terciário impulsionou a migração 

de instituições financeiras e sedes de grandes empresas para a 

região levando muitos edifícios residenciais a serem convertidos 

em escritórios3. O período é marcado pela construção de edifícios 

mais herméticos, sem uma relação direta com o espaço urbano da 

Avenida. 

Recentemente, o programa “Ruas Abertas”4, proposto pela 

Prefeitura de São Paulo em 2015, transformou a Paulista, dentre 

outras vias na cidade, em uma praça pública aberta aos pedestres 

e às atividades artísticas e esportivas aos domingos5 [imagem 3]. 

Ao mesmo tempo, a construção de importantes espaços culturais 

como o Japan House [2017], o Instituto Moreira Salles [2017] e a 

reforma da unidade do SESC [Serviço Social do Comércio, 2018] 

colaboraram para a consolidação de um eixo cultural ao longo da 

Avenida6. 

4 O fechamento da Paulista para 

automóveis aos domingos teve 

início com a inauguração da 

ciclovia que percorre a Avenida 

em 28/06/2015 e 23/08/2015 e foi 

instituída oficialmente através do 

Decreto nº 57.086 de 24 de junho 

de 2016.

6 Folha de S. Paulo de 19/12/2016, 

p. B4 e O Estado de S. Paulo de 

16/07/2017, Caderno 2, p. C1.

5 A possibilidade de abrir a Avenida 

Paulista aos pedestres foi discutida  

no projeto “Nova Paulista” no final 

da década de 1960 [capítulo 1.4].

3 Com o alargamento da 

Avenida Paulista os edifícios 

residenciais perderam o recuo 

frontal de dez metros ao mesmo 

tempo em que o fluxo de 

veículos e ônibus aumentava 

consideravelmente levando a 

deterioração e abandono de 

alguns edifícios [FRÚGOLI, 

2000, p. 142; O Estado de S. 

Paulo, 10/03/1994, p. C1]. 
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1
Avenida Paulista em 1900

Fonte: Autor desconhecido, 

24/10/1900, Acervo Fundação 

Energia e Saneamento. 
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2
Avenida Paulista em 2019

Fonte: Foto do autor.
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Essa nova produção veio acompanhada de um reconhecimento 

das qualidades espaciais e urbanas presentes na Avenida. O 

projeto para a sede paulista do Instituto Moreira Salles, fruto de 

um concurso vencido pelo escritório Andrade Morettin em 2011, 

resgata em seu discurso a relação urbana proposta pelo Conjunto 

Nacional, ao estender a calçada no interior do terreno valorizando a 

cota da Paulista, e a multiplicação do pavimento térreo proposta no 

Centro Cultural da FIESP7. O projeto para o IMS [imagem 4] propõe 

a organização dos acessos através da criação de um segundo 

pavimento térreo, elevado 15 metros, uma praça do museu que 

distribui e organiza os fluxos internos [imagem 5], mantendo a 

cota da Avenida como um espaço de acolhimento e recepção, 

promovendo a continuidade da calçada da Paulista [imagem 6]. 

O programa Ruas Abertas e os novos espaços culturais colocaram a 

Avenida Paulista no centro das discussões mais uma vez, agora sob 

uma nova perspectiva. O espaço que foi projetado como bulevar 

de referência europeia e rapidamente se transformou em centro 

financeiro e empresarial agora se torna uma referência cultural 

na cidade, resgatando a relação urbana proposta pelos edifícios 

verticais que iniciaram esse processo de transformação na década 

de 1950. 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

No campo metodológico, o desafio é refletir sobre o lugar do projeto 

de arquitetura na pesquisa acadêmica. O desenho, entendido 

como meio de expressão que conduz o pensamento do arquiteto, é 

utilizado como instrumento de investigação do edifício e da cidade. 

Ao longo dos capítulos peças gráficas estruturam e conduzem a 

narrativa e a análise propostas. Interessa, em especial, ressaltar a 

relação entre áreas construídas e espaços livres, entre a arquitetura 

– na especificidade do edifício – e o espaço urbano, destacando 

as diferentes formas de ocupação propostas ao longo do tempo 

para a Avenida Paulista. Os desenhos produzidos para a pesquisa 

justapõem - em plantas, cortes e elevações - informações gráficas 

revelando espacialidades e permitindo novas leituras da Avenida e 

dos edifícios estudados.

Em todos os desenhos apresentados na dissertação os espaços 

construídos são representados na cor cinza, em contraste com as 

áreas livres e a circulação da cidade, em branco. As prumadas de 

circulação vertical dos edifícios estudados na pesquisa – entendidas 

como elemento que estrutura espacialmente o edifício vertical e cuja 

posição é estratégica em sua inserção urbana – são destacadas em 

vermelho.

7 Edifício projetado pelo 

escritório Rino Levi em 1969 e 

reformado pelo arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha em 1995.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Ao discutir o limite entre arquitetura e cidade, é necessário transitar 

em diferentes escalas de análise. Os três capítulos que compõem 

a dissertação correspondem a três aproximações com o objeto de 

pesquisa. 

O capítulo 1 percorre as três fases de ocupação da Avenida 

Paulista, de 1891, ano de sua inauguração, até a década de 

1970. Do bulevar ocupado por palacetes passando pelo início da 

verticalização e as consequentes transformações na Avenida até 

se configurar como uma nova centralidade na década de 1970. 

Cada período é apresentado com uma planta geral da Paulista, 

produzida para a pesquisa, e recortes aproximados de três setores 

que correspondem à cruzamentos importantes, com a Rua da 

Consolação, Rua Augusta e Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Além 

de permitirem a visualização das transformações urbanas a partir 

de um conjunto construído, os recortes contemplam edifícios 

importantes no processo de verticalização da Avenida e que são 

objeto de estudo no capítulo 3. 

O segundo capítulo se concentra na apresentação dos edifícios 

verticais construídos na Avenida Paulista dentro do recorte da 

pesquisa e dos parâmetros de análise propostos. O objetivo 

principal do capítulo é perceber semelhanças e diferenças nessa 

produção, características que aproximam e distanciam os edifícios. 

Apresentados em forma de fichas que organizam o material 

pesquisado, os edifícios são precedidos por uma breve análise 

sobre os modelos de cidade que serviram de base para a discussão 

sobre a forma urbana no século XX, especialmente tentando 

compreender como os edifícios verticais se inserem nessa reflexão 

a fim de estabelecer parâmetros de leitura que permitiram agrupar 

os edifícios em relação às características de implantação e desenho 

do espaço urbano.

O capítulo 3 aproxima o olhar e se detém na leitura especifica 

de alguns edifícios representativos de cada grupo. O objetivo é 

analisar diferentes soluções de implantação e inserção urbana, 

compreendendo o desenho do espaço urbano na escala no 

projeto do edifício. O capítulo é acompanhado por um conjunto de 

desenhos produzidos para a pesquisa - plantas, cortes, elevações 

e perspectivas isométricas - que guiam a análise dos edifícios e 

permitem a compreensão de sua estrutura espacial e volumétrica, 

assim como a relação proposta com espaço urbano da Avenida 

Paulista.
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3
Avenida Paulista aberta aos 

pedestres nos domingos

Fonte das imagens 3 a 6: 

Foto do autor, 2019.
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4
Instituto Moreira Salles

4
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5
Térreo superior | 

praça de acesso do museu

6
Pavimento térreo | extensão da 

calçada da Avenida Paulista





21

1 AVENIDA PAULISTA

O capítulo 1 tem o objetivo de percorrer as três fases de ocupação da 

Avenida Paulista, de sua inauguração em 1891 até seu alargamento 

na década de 1970, compreendendo as transformações em seu 

espaço urbano, principalmente a partir do processo de verticalização. 

A Avenida Paulista é o eixo principal de um loteamento que 

inaugurou a urbanização do espigão central, ponto mais alto do 

relevo paulistano. Até 1937, o bulevar aristocrático era ocupado por 

casarões em meio a uma vasta vegetação. O início da verticalização 

marca um período de transição quando, aos poucos, usos não 

residenciais passam a fazer parte da Avenida, assim como a nova 

paisagem vertical. Esse processo e o crescente interesse do setor 

terciário colocaram a Avenida Paulista no centro do debate sobre a 

metrópole no final da década de 1960, quando se forma, sobre o 

espigão central, uma nova centralidade em São Paulo.

Cada período é acompanhado de um conjunto de plantas, 

apresentadas de forma paralela ao texto, que correspondem a três 

cruzamentos importantes - com a Rua da Consolação, Rua Augusta 

e Avenida Brigadeiro Luís Antônio -, onde estão localizados edifícios 

fundamentais para a compreensão do processo de verticalização 

da Avenida. Os desenhos buscam revelar as formas de ocupação 

e a relação dos edifícios com o espaço urbano em cada período, 

enfatizando as áreas construídas e as áreas livres a partir da análise 

de duas cotas: o pavimento térreo e o pavimento tipo, revelando a 

relação dos edifícios com a calçada e os limites do terreno, com os 

edifícios existentes e o desenho da paisagem da Avenida. Nesse 

sentido, as prumadas de circulação vertical dos edifícios ganham 

destaque nas plantas como elemento que estrutura espacialmente 

os edifícios verticais, relacionando as duas cotas apresentadas.
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1.3
Planta Avenida Paulista | 2019

Fonte: Desenho do autor sobre o 

Mapa Sara Brasil com a inclusão 

de edifício verticais construídos e 

as mudanças na estrutura física 

da Avenida.

1.2
Planta Avenida Paulista | 1950-60

Fonte: Desenho do autor sobre o 

Mapa Sara Brasil com a inclusão 

de edifício verticais construídos no 

período.

1.1
Planta Avenida Paulista | 1930

Fonte: Desenho do autor sobre o 

Mapa Sara Brasil.

0 50 200
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1.4
Avenida Paulista | 1902

Fonte: Guilherme Gaensly, 1902, 

Acervo da Biblioteca Nacional.

1.5
Avenida Paulista | 1969

Fonte: Ivo Justino, 1969, Acervo 

Fotográfico do Museu da Cidade 

de São Paulo.

1.6
Avenida Paulista | 1983

Fonte: Equipe AE, 19/05/1983, 

Acervo Agência Estado.

1ª FASE | 1891-1937 

Início da ocupação do Espigão Central. Após a abertura do 

loteamento, a paisagem da Avenida é marcada por um conjunto 

de casarões de arquitetura eclética, pertencentes a fazendeiros 

e imigrantes ligados ao comércio e à indústria, envolvidos pela 

vegetação [AZEVEDO, 1954; SOUZA, 1986; TOLEDO, 1987].

2ª FASE | 1937-1972

Período que marcou o início da verticalização da Paulista, com 

a substituição dos primeiros casarões por edifícios verticais, em 

um primeiro momento exclusivamente residenciais, e ao poucos,  

trazendo uma diversidade de usos até então inexistentes para a 

Avenida [FELDMAN, 2005; FRÚGOLI, 2000; SOUZA, 1986]. 

3ª FASE | APÓS 1972 

Com o alargamento da Avenida, o interesse crescente dos 

investimentos imobiliários veio acompanhado de uma mudança 

de característica das construções. Iniciou-se a migração em maior 

número de instituições financeiras e sedes de grandes empresas 

para a região [CORDEIRO, 1980; FRÚGOLI, 2000; SOUZA, 1986]. 
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1.7
Avenida Paulista

Fonte: Guilherme Gaensly, 1902, 

Acervo da Biblioteca Nacional.
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A cidade de São Paulo em seus três primeiros séculos de existência 

não ampliou de forma significativa seus limites urbanos, se 

restringindo ao chamado “Triângulo” [colina entre os vales do  

Anhangabaú e do Tamanduateí definido pelas ruas Direita, São 

Bento e XV de Novembro]. No século XIX, com o desenvolvimento 

da economia cafeeira e o consequente crescimento da cidade, a 

área urbanizada inicia uma expansão de forma gradativa através 

do loteamento de antigas fazendas e chácaras. A ocupação da 

cidade no período se caracteriza por uma série de núcleos urbanos 

esparsos, mais ou menos autônomos, ligados por caminhos e 

eixos de transporte da malha ferroviária [imagem 1.9]. Os vazios 

que separavam os loteamentos correspondiam, muitas vezes, 

à acidentes naturais e encostas muito inclinadas, e só seriam 

preenchidos durante o processo de metropolização da cidade 

a partir da década de 1940 [BRUAND, 2002, p. 327; WILHEIM, 

1965, p. 10].

1.1.1 A URBANIZAÇÃO DO ESPIGÃO CENTRAL

Essa ocupação urbana longe da Cidade propriamente dita, ao longo 

de seu espigão divisor de águas, ampliava a imagem que se tinha de 

São Paulo e abria a perspectiva de ultrapassar o espigão e avançar 

sobre sua vertente sul, na direção do rio Pinheiros. 1 

A Avenida Paulista é a via principal de um loteamento inaugurado 

em 8 de dezembro de 1891 por um grupo de empresários liderados 

pelo engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima2, em parceria 

com José Borges de Figueiredo e João Augusto Garcia, a partir da 

aquisição de uma série de chácaras que ocupavam a região. 

A Avenida é implantada em um local estratégico e privilegiado do 

ponto de vista geográfico e urbano. Conhecido até então como Alto 

do Caaguaçu3, trata-se do o ponto mais alto do relevo paulistano, 

1.1 A OCUPAÇÃO INICIAL | 1891 - 1937

2 Joaquim Eugênio de Lima se 

formou engenheiro agrônomo 

na Alemanha. No Brasil, além 

promover loteamentos e obras, foi 

proprietário de dois jornais para 

os quais escrevia, “Omnibus” e 

“Cidade de S. Paulo [AZEVEDO, 

1954, p. 77].

1 WILHEIM, 2011, p. 42.

3 Em Tupi Guarani “Caa” significa 

mato e “Guaçu” grande.
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1.8
Fonte: Desenho do autor sobre o Mapa Sara Brasil.

AVENIDA PAULISTA 1930 LEGENDA

Edificações

Jardins

Linha de bonde
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1.9
Mapa da Cidade de São 

Paulo em 1897

Fonte: Acervo da 

Biblioteca Nacional.
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1.10
Mapa Geomorfológico do Sítio 

Urbano de São Paulo

Fonte: AB’SABER, Revista Acrópole, 

n.295, jun/1963, p. 240. 

LEGENDA
1 Espigão Central [800-820m]

2 Altas colinas e espigões 

secundários [750-795m]

3 Terraços fluviais do nível 

intermediário [745-750m]

4 Baixos terraços fluviais dos 

vales do Pinheiros, Tietê e 

seus afluentes [730-725m]

5 Planícies aluviais do Tietê-

Pinheiros e seus afluentes 

[722-720m]

o espigão divisor de águas entre o Rio Tietê  e Pinheiros, com 13 

quilômetros de extensão e altitude média variando entre 815 e 820 

metros. 

[...] um dos mais característicos elementos do sítio urbano de São 

Paulo: trata-se do que denominamos de Espigão Central, alongado 

e estreito divisor de águas entre a bacia do Tietê e do Pinheiros. 

Nada mais é do que uma plataforma interfluvial, disposta em forma 

de uma irregular abóbada ravinada, cujos flancos descaem para 

NE e SW, em patamares escalonados, por onde correm as águas do 

Tietê e do Pinheiros. A Avenida Paulista superpôs-se exatamente ao 

eixo principal desse espigão, enquanto o interminável casario dos 

bairros recobre seus dois flancos. 4

A relação com a paisagem da cidade estabeleceu a posição da 

Avenida sobre o espigão central. Três pontos importantes definem 

sua implantação: seu eixo longitudinal foi orientado para o Morro 

do Jaraguá onde, na extremidade próxima a Rua da Consolação, 

um pequeno mirante garantia a vista sobre o vale do córrego 

Pacaembu [imagem 1.12]. Sobre outro vale, do córrego Saracura, 

perpendicular à Avenida, ficou preservado um pequeno trecho da 

mata nativa, onde foi construído o Parque da Avenida em 1892 

1.11
Seções geológicas de São Paulo

Fonte: AB’SABER, Revista Acrópole, 

n. 295, jun/1963, p. 240. 

4 AB’SABER, 1963, p. 241.
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1.12
Planta Setor Consolação | 1930

Fonte: Desenho do autor.
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[projeto do paisagista francês Paul Villon] e o Belvedere Trianon em 

1916 [projeto de Ramos de Azevedo], onde a situação geográfica 

garantia a vista para o centro da cidade. Próximo ao bairro do 

Paraíso, a Praça Oswaldo Cruz define o outro extremo da Paulista.

A condição peculiar de poder desfrutar ao mesmo tempo da 

proximidade - dois a três quilômetros - e de um relativo isolamento 

- pela altitude geográfica - em relação ao centro da cidade foi 

fundamental para a ocupação inicial da Avenida. 

Até a crise de 1929, [a Avenida Paulista] passou a ser ocupada 

sobretudo por fazendeiros do café, responsáveis portanto pela 

‘tomada inicial do espigão central’. Esta preferência se explica 

pela paisagem que oferecia e pela proximidade ao centro. A 

localização da Paulista favorecia o empresário operar com as firmas 

exportadoras de café, cujos escritórios e bancos localizavam-se no 

centro. 5

Aos primeiros casarões da elite cafeeira, foram acrescidas as 

residências de comerciantes imigrantes, principalmente após a 

crise de 1929 quando várias fortunas do café foram desfeitas 

[FRÚGOLI, 2000, p. 114]. A arquitetura eclética dos palacetes 

refletia a diversidade cultural de seus moradores.

1.14
Residência Joaquim 

Franco de Mello, 1905

Fonte: TOLEDO, 1987, p. 55.

1.13
Residência Horácio Sabino, 1903. 

Projeto de Victor Dubugras 

Fonte: Silvia Laraia Kawall, 

TOLEDO, 1987, p. 59.

5 FRÚGOLI JR, 2000, p. 114.
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1.15
Planta Setor Augusta | 1930

Fonte: Desenho do autor.
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1.1.2 BULEVAR PAULISTANO

O desenho da Avenida Paulista representou o desejo de uma nova 

paisagem urbana em São Paulo. Desde sua inauguração, a Avenida 

contou com um padrão de lotes e vias superior ao de qualquer 

outra área da cidade [SOUZA, 1986, p. 141]. Com 2,8 quilômetros 

de extensão, da Praça Oswaldo Cruz ao mirante do Pacaembú, e 

28 metros de largura, a Paulista e suas transversais compõem um 

desenho ortogonal regular com lotes de grandes dimensões [cerca 

de 5.500m²; imagem 1.22].

Uma série de obras foram executadas para sua inauguração, desde 

pavimentação e arborização até o aterro do vale que existia na altura 

do que é hoje o Túnel 9 de Julho, atendendo o desejo de Joaquim 

Eugênio de Lima de que, apesar dos acidentes naturais, a Avenida 

fosse completamente plana e a mais larga da cidade [AZEVEDO, 

1954, p. 20]. 

Convencido da importância do novo loteamento para a cidade, 

Joaquim Eugênio consegue do poder público a instalação de 

serviços essenciais como luz, água e esgoto, além da aprovação 

de um itinerário de bondes ao longo de toda a Avenida [AZEVEDO, 

1954, p. 20-22; SOUZA, 1986, p. 141-142]. Por conta da distância 

do loteamento em relação ao centro da cidade, a nova linha de 

1.17
Avenida Paulista

Fonte: Guilherme Gaensly, 1911, 

Acervo Fundação Energia e 

Saneamento.

1.16
Obras de substituição da linha de 

bondes de tração animal por bondes 

elétricos na Avenida Paulista

Fonte: Guilherme Gaensly, 

10/02/1900, Acervo Fundação 

Energia e Saneamento. 
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1.18
Planta Setor Brigadeiro | 1930

Fonte: Desenho do autor.
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bondes foi fundamental por garantir a acessibilidade à região, prova 

disso é a inauguração do novo itinerário no mesmo dia da Avenida, 

ainda sem nenhuma edificação construída.

Nos anos posteriores, os cuidados com a qualidade do espaço da 

Avenida foram constantes. Em 1900, passa a ser servida por energia 

elétrica e o transporte por tração animal é substituído pelo bonde 

elétrico6. Em 1908, as calçadas são alargadas e o leito carroçável, 

originalmente organizado em três pistas separadas por vegetação, 

é remodelado e tem a pavimentação de pedras de macadame 

substituída por asfalto [imagens 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20; AZEVEDO, 

1954, p.26]. 

Na primeira fase de ocupação da Avenida Paulista, sua paisagem, 

predominantemente horizontal, é marcada pelo conjunto de 

casarões e amplas áreas com vegetação [imagem 1.7]. O padrão 

de ocupação da Avenida foi estabelecido três anos após sua 

inauguração, em 1894, através da Lei nº 1117 que determina o 

recuo frontal mínimo de dez metros em relação ao alinhamento da 

calçada e de dois metros em relação à divisa do terreno. 

1.19
Seção transversal | 

Avenida Paulista | 1891-1909

[medidas em metros]

Fonte: Desenho do autor.

1.20
Seção transversal | 

Avenida Paulista | 1909-1974

[medidas em metros]

Fonte: Desenho do autor.

16

recuo calçada leito carroçável

10

calçada recuo

106 6

3

recuo calçada leito carroçável

10 3

calçada recuo

1022

0 5 20

6 O Estado de S. Paulo, 

24/06/1900, p. 04.

7 A Lei nº 111 é a primeira a 

determinar recuo  obrigatório 

para edificações em São Paulo 

[FELDMAN, 2005, p. 150].
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1.21
Foto da Avenida Paulista 

no cruzamento com a Av. 

Brigadeiro Luís Antônio

Fonte: Guilherme Gaensly, 

1911, Acervo Fundação 

Energia e Saneamento.
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1.22
Planta do loteamento da Avenida 

Paulista na altura do cruzamento 

com a Rua de Santo Amaro, atual 

Av. Brigadeiro Luís Antônio | 1891

Fonte: AZEVEDO, 1954, anexos.
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1.23
Corrida de carro na década de 1920 

próximo ao Belvedere do Trianon

Fonte: IACOCCA, 1998, p. 31.
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Dessa forma, a legislação defini um afastamento entre edificações 

de 48 metros, ampliando a calha da Avenida e as áreas ajardinadas  

e garantindo, assim, a qualidade espacial e paisagística desejadas 

[imagem 1.21]. Isolados no interior dos lotes, os palacetes reuniam, 

para seus moradores, as qualidades da residência urbana - pela 

localização - com as antigas chácaras, pelas dimensões e pela 

relação com a vegetação [REIS FILHO, 2004, p. 56].

1.1.3 O BELVEDERE DO TRIANON

A manutenção dos terrenos sobre o vale do córrego Saracura como 

áreas públicas de convívio do novo loteamento demonstra a visão 

urbanística de seus idealizadores ao preservar, ao mesmo tempo, 

uma área remanescente de Mata Atlântica e a vista para o centro.   

A importância crescente da Avenida levou a Prefeitura a adquirir 

os terrenos em 1911 destinando o projeto do Belvedere ao 

arquiteto Ramos de Azevedo, enquanto o “Parque da Avenida” foi 

remodelado pelo paisagista inglês Barry Parker8. Os dois projetos 

são relacionados visualmente através do alinhamento da colunata 

do parque, no acesso junto à Avenida, com a cobertura da esplanada 

do Belvedere [AZEVEDO, 1954, p. 26; imagem 1.8]. Inaugurado 

em 19169, o Belvedere era composto por uma grande esplanada 

mirante, implantada em uma cota pouco acima da calçada da 

Avenida e sombreada, em parte, por pérgulas que avançavam até 

a calçada [imagens 1.24 e 1.25]; e um restaurante e salão de baile 

no nível inferior [REALE, 1982, p. 116]. 

Em pouco tempo, o Belvedere se tornou o palco da vida social da 

Avenida e ponto de encontro obrigatório da aristocracia paulistana. 

Nos salões aconteciam jantares, festas, homenagens e bailes 

de carnaval, enquanto a esplanada funcionava como centro dos 

eventos que aconteciam na Paulista desde a sua inauguração como 

desfiles de carnaval, corridas de carro [imagem 1.23] e festas de 

fim de ano [LIMENA, 1996, p. 56; REALE, 1982, p. 116]. 

Além disso, o Belvedere ocupava um lugar importante do ponto 

de vista simbólico. Sua posição, sobre um vale, permitia a vista 

desimpedida da região central e de boa parte da cidade, enfatizando 

a posição privilegiada da Avenida Paulista na geografia urbana de 

São Paulo [imagens 1.24 e 1.25].

9 O Estado de S. Paulo, 

15/06/1916, p. 03.

8 O parque foi inaugurado em 3 

de abril de 1892 com projeto do 

paisagista francês Paul Villon e 

posteriormente remodelado pelo 

paisagista inglês Barry Parker 

[AZEVEDO, 1954, p. 19].
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1.24
Belvedere Trianon

Fonte: Thomaz Farkas, 1945, 

Acervo Instituto Moreira Salles.
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1.25
Belvedere Trianon

Fonte: Thomaz Farkas, 1945, 

Acervo Instituto Moreira Salles.
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1.26
Centro de São Paulo

Fonte: Aristodemo Becherini, 1945, 

Acervo Fotográfico do Museu da 

Cidade de São Paulo.
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Para compreender o processo de verticalização da Avenida Paulista 

é necessário inseri-lo dentro de um contexto mais amplo de 

transformação do espaço físico e das dinâmicas urbanas da cidade 

de São Paulo a partir do processo de metropolização, intensificado 

após a década de 1940.

1.2.1 A FORMAÇÃO DA METRÓPOLE 

A emergência da verticalização em São Paulo resulta da conjunção 

de uma série de condicionantes. A cidade passa a concentrar 

população e atividades, requerendo novas configurações espaciais. 

A atividade industrial, ao ampliar a divisão técnica do trabalho, 

necessita de novos espaços de escritórios. O desenvolvimento 

tecnológico decorre de novas necessidades: estruturas de concreto 

e a consequente provisão do cimento, além da disseminação dos 

elevadores. 10

O advento do café e a consequente implantação da malha ferroviária 

resultaram na criação de funções novas para a cidade de São Paulo. 

A comercialização e exportação do café fizeram da cidade um 

ponto de passagem obrigatório da produção a caminho de Santos, 

transformando-a em um centro de negócios. As novas atividades 

estimularam a migração interna para a cidade e contribuíram para o 

desenvolvimento do setor terciário [LIMENA, 1996, p. 47; SOMEKH, 

2014, p. 103]. 

Essa nova demanda11 somada a crescente valorização dos terrenos 

na área central, uma vez que a região concentrava a maior densidade 

de serviços e linhas de transporte coletivo, levaram ao aparecimento 

dos primeiros edifícios verticais na década de 1920.

A expansão vertical da cidade foi possibilitada por dois avanços 

importantes no campo da construção civil: a produção de cimento e a 

fabricação de elevadores de passageiros. A quebra da bolsa de Nova 

1.2 A VERTICALIZAÇÃO EM SÃO PAULO 

10 SOMEKH, 2014, P. 101-02

11 São Paulo passa de 65 mil 

habitantes em 1890 [próximo à 

inauguração da Avenida Paulista] 

para 1,3 milhão em 1940. Um 

aumento de 2.000% em 50 anos. 

Fonte: IBGE
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1.28
Centro Novo de São Paulo

Fonte: Autor desconhecido, 

25/04/1947, Acervo Fundação 

Energia e Saneamento.

1.30
Bela Vista | Avenida Paulista

Fonte: Werner Haberkorn, década 

1960, Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo.

1.28

1.30

1.27
Centro Histórico de São Paulo |

Edifício Martinelli ao centro

Fonte: Benedito Junqueira Duarte, 

1942, Acervo Fotográfico do Museu 

da Cidade de São Paulo.

1.29
Bairro de Higienópolis

Fonte: Ivo Justino, 1968, Acervo 

Fotográfico do Museu da Cidade 

de São Paulo.

1.27

1.29
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York em 1929 somada ao corte de importações durante a Primeira 

Guerra Mundial [1914-1918], estimularam o desenvolvimento da 

indústria nacional. Em 1926, é criada a Companhia Brasileira de 

Cimento Portland, suprindo parte significativa da demanda nacional, 

e a Indústria Villares inicia a montagem de elevadores [SOMEKH, 

2014, p. 111; SOUZA, 1994, p. 33].

Até 1940 a verticalização é um fenômeno central e 

predominantemente terciário12. Os primeiros edifícios a romperem 

com a escala do entorno marcando essa nova paisagem foram o 

Sampaio Moreira [1924], o Martinelli [1929] e o Altino Arantes 

[1939] [imagem 1.26]. De acordo com Segawa [2002], nesse 

período, houve uma tentativa de conciliar o desenvolvimento 

econômico com a imagem de uma metrópole moderna através do 

estímulo à verticalização.

As grandes cidades brasileiras na virada da década de 1930 

para 1940 tiveram suas fisionomias alteradas sobretudo com o 

adensamento de seus núcleos antigos ou áreas lindeiras. Essa 

ocupação se processou sobretudo com a verticalização, com a 

construção de grandiosos volumes em concreto armado – no 

imaginário da época, signos de progresso e modernização – 

inseridos em lotes definidos por padrões de divisão fundiária do 

período colonial e do império. 13

A partir da década de 1940,  há uma mudança importante nesse 

processo.

São Paulo transformou-se significativamente a partir dos anos 40. 

Porém, desde 1939, observa-se uma mudança nas características 

do processo de verticalização. De predominantemente terciário, 

passa a ser residencial e localiza-se principalmente fora da área 

central da cidade. 14 

Essa mudança se justifica pelas condições da cidade no período, o 

crescimento populacional e a concentração de serviços no centro:

O sistema de bondes em São Paulo gerou um padrão de urbanização 

bastante denso. Até 1940 os automóveis eram pouco e importados 

e os transportes, deficientes. Era necessária então a proximidade 

da população aos locais de trabalho e de comércio e serviços, o 

que justificava a verticalização residencial nos bairros lindeiros ao 

centro. 15

De 1940 até 1957, o região central ainda contava com 29% dos 

edifícios verticais construídos, mas bairros próximos ao centro 

como Santa Cecília, Campos Elíseos, Bela Vista e Higienópolis já 

concentram 47% de edifícios construídos no período [SOMEKH, 

1987, p. 77]. 

13 SEGAWA, 2002, p. 75.

14 SOMEKH, 2014, p. 27.

15 SOMEKH, 1987, p. 70.

12 70% dos edifícios verticais 

construídos no período estão 

localizados no centro da cidade 

e  65% abrigam usos terciários 

[SOMEKH, 1987, p. 54].
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1.31

1.31
Anúncio de jornal | Edifício Califórnia

Fonte: Folha da Manhã, 

06/05/1951, p. 10.

1.33
Edifício Califórnia | Pavimento tipo

Fonte: Revista Habitat, n. 02, jan-

mar/1951, p. 11.

1.32
Edifício Califórnia | Pavimento térreo

Fonte: Revista Habitat, n. 02, jan-

mar/1951, p. 10.
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1.2.2 A ARQUITETURA MODERNA EM SÃO PAULO

O período em que São Paulo se consolida como metrópole e 

intensifica seu processo de verticalização coincide com o momento 

de afirmação e reconhecimento da arquitetura moderna no cenário 

nacional. De acordo com Segawa, o prestígio alcançado pela 

arquitetura moderna após a exposição Brazil Builds realizada no 

MoMA [Museu de Arte Moderna de Nova York] em 194316, que 

destacou as primeiras realizações modernas como o Ministério da 

Educação e Saúde no Rio de Janeiro [1936], o pavilhão do Brasil na 

Exposição Universal de Nova York [1939] e o conjunto da Pampulha 

[1942], favoreceram a aceitação e disseminação da nova linguagem 

no território nacional. 

A repercussão internacional da arquitetura moderna brasileira 

representou, no plano doméstico, uma legitimação e um 

reconhecimento social inéditos para uma categoria e uma prática 

profissional até então visível como uma derivação da engenharia ou 

apenas uma atividade artística associada à construção. 17

Esse prestígio foi fundamental para o desenvolvimento da arquitetura 

moderna em São Paulo que, diferentemente do Rio de Janeiro, teve 

os investimentos privados como grande financiador de suas obras.

O Rio de janeiro era a capital, e as encomendas aos arquitetos 

modernos eram, em sua maioria, patrocinadas pelo poder público, 

em São Paulo, ao contrário, o patrocínio estatal aos escritórios era 

diminuto. O acesso a obras maiores pelos profissionais liberais 

dependia principalmente da encomenda da iniciativa privada. 18

A década de 1950 marca a consolidação do processo de 

metropolização caracterizado pela mudança de escala e 

complexidade das relações urbanas. O desenvolvimento econômico 

no período pós-guerra levou a um crescimento populacional sem 

precedentes. Em 1954, ano das comemorações do IV centenário 

da cidade, com a população de 2.817.600 habitantes, São Paulo 

ultrapassa o Rio de Janeiro e se torna a maior metrópole brasileira 

[MEYER, 1991, p. 25]. A nova escala de aglomeração urbana 

vem acompanhada de significativas alterações no modo de vida 

paulistano, que implicam novas formas de habitar e relacionar-se 

com a cidade. 

No final da década de 1940 tem início uma nova forma de produção 

do espaço vertical em São Paulo, a incorporação, e a consequente 

difusão dos edifícios de apartamentos em condomínio, marcos da 

transformação do modo de vida residencial no período. Impulsionada 

pela Lei do inquilinato de 194219 e pela crescente demanda por 

16 GOODWIN, 1943.

18 Ibidem, P. 139.

17 SEGAWA, 2002, P. 129.

19 Decreto-Lei nº 4.598 de 20 de 

Agosto de 1942 congela o valor 

dos aluguéis desincentivando o 

investimento em novas construções

[SOMEKH, 1987, p. 95; SOUZA, 

1994, p. 98].
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1.34
Edifício Copan

Fonte: Werner Haberkorn, década 

de 1960, Acervo do Museu Paulista 

da Universidade de São Paulo.



49

espaços de trabalho e habitação, uma série de investidores voltam 

sua atenção para esse novo mercado. 

Em 1945, Octavio Roxo Loureiro e Octavio Frias de Oliveira fundam 

o BNI [Banco Nacional Imobiliário] visando financiar a construção 

de edifícios para venda. O sucesso dos primeiros empreendimentos 

levou a criação do CNI [Companhia Nacional de Investimentos], 

empresa incorporadora ligada ao banco que, com isso, possou 

a lançar seus próprios edifícios [LORES, 2017, p. 36-7; SOUZA, 

1994, p. 109-110]. O BNI difundiu um sistema de financiamento 

que seria amplamente utilizado por muitos incorporadores até o 

final da década de 1950, o “condomínio pelo preço de custo”. Sem 

dispor de capital para a construção do edifício, a incorporadora 

encomendava um projeto e fazia a venda das unidades ainda na 

planta através do pagamento de uma entrada e mensalidades 

calculadas pelo rateio dos gastos com a construção. O lucro vinha 

de uma taxa de administração [LOURES, 2017, p. 37-39]. 

Como as vendas precisavam ser feitas antes do início das obras, 

os incorporadores apostavam na qualidade dos projetos e no 

reconhecimento dos arquitetos para transmitir a confiabilidade 

necessária, iniciando assim um período de parceria entre a inciativa 

privada e os arquitetos modernos, principais responsáveis pela 

verticalização em São Paulo nos anos 1950/1960. 

No início dos anos 1950, o BNI é responsável pela vinda do arquiteto 

Oscar Niemeyer a São Paulo. De 1951 a 1953 essa parceria resulta 

em cinco projetos: Edifício Califórnia [1951-1953], Edifício Montreal 

[1953], Edifício Triângulo [1952-1955], Edifício Eiffel [1952-1955] 

e Edifício Copan [1952-1966], todos na região central da cidade 

[LEMOS, 2014, p. 30].

Se os edifícios modernos expressavam as possibilidades plásticas do 

concreto armado, dos grandes planos de vidro e proteções solares, 

por outro lado a maior contribuição dessa produção foi propor uma 

forma de ocupação permeável para o espaço urbano: as galerias 

comerciais [imagem 1.39]. 

O primeiro projeto de Niemeyer para o BNI foi o Edifício Califórnia. 

Localizado em um terreno em “L”, entre as Ruas Barão de Itapetinga 

e Dom José de Barros, o térreo do edifício conecta as duas vias 

através de um percurso sinuoso que também dá acesso à prumada 

de circulação do edifício de escritórios, implantado sobre a galeria 

comercial [imagens 1.31 a 1.33]. No ano seguinte, aproveitando 

o sucesso de vendas do Edifício Califórnia e os incentivos fiscais 

e facilidades de aprovação para projetos hoteleiros visando as 

comemorações do IV Centenário da cidade, o BNI realiza o 

lançamento de grande complexo turístico na Avenida Ipiranga, o 

Edifício Copan [imagem 1.35].
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1.35
Anúncio de jornal | Edifício Copan

Fonte: Folha da Manhã, 

25/05/1952, p. 13.
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O projeto original de Oscar Niemeyer previa um programa 

multifuncional distribuído em dois volumes verticais articulados por 

um embasamento comercial comum com lojas, restaurantes e um 

cinema com 3.500 lugares [imagem 1.35]. O volume sinuoso, com 

32 pavimentos, abriga o edifício habitacional enquanto a lâmina 

retangular, alinhada com a Avenida Ipiranga, abriga as instalações 

hoteleiras do complexo distribuídas em 23 pavimentos sobre o 

embasamento [imagens 1.36 a 1.38].

Ao longo da construção, que se arrastou por vários anos em 

decorrência de problemas jurídicos do BNI, o projeto do Copan 

sofreu algumas alterações e teve seu programa reduzido. O hotel 

não foi executado, permanecendo o edifício habitacional e parte do 

embasamento. Mesmo com a redução o Copan representou uma 

nova escala na verticalização da cidade [imagem 1.34], e deu início 

a uma forma de articulação espacial que passou a ser largamente 

utilizada pelos arquitetos modernos em São Paulo, a composição 

lâmina-embasamento.

O embasamento comercial do Copan ocupa toda a área do terreno, 

sem recuos ou afastamentos, propondo uma rua interna que separa 

o edifício habitacional do complexo hoteleiro, acessado diretamente 

pela Avenida Ipiranga. O desenho permeável do pavimento 

térreo promove a continuidade do espaço público através do 

desdobramento da calçada no interior do terreno, permitindo assim 

a travessia da quadra [imagem 1.36]. Ao se ajustar aos limites 

irregulares do lote o embasamento concilia a implantação do 

edifício moderno com a cidade existente, garantindo a continuidade 

do volume construído da quadra e a relação direta com a calçada, 

características da forma de ocupação da região central.

Os dois volumes verticais se elevam sobre o embasamento, 

afastados dos limites do lote, abrigando os apartamentos. A lâmina 

do hotel é implantada no alinhamento da Avenida, reforçando 

seu desenho e garantindo um afastamento mínimo em relação 

ao edifício habitacional. A extensa lâmina curva é composta por 

cinco blocos residenciais justapostos acessados por prumadas 
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1.36
Edifício Copan | Projeto original | 

Planta pavimento térreo

Fonte: PAPADAKI, 1956, p. 41.
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1.37
Edifício Copan | Projeto original | 

Planta terraço-jardim

Fonte: PAPADAKI, 1956, p. 42.

1.38
Edifício Copan | Projeto original | 

Planta pavimento tipo

Fonte: PAPADAKI, 1956, p. 43. 1.37
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1.39
Galerias comercias | Centro Novo

Fonte: Desenho do autor. 

1 Edifício Esther [1934]

2 Edifício Itália [1953]

3 Edifício Copan [1952]

4 Ed. Conde Sílvio Penteado [1951]

5 Edifício Louvre [1952]

6 Conjunto Zarvos [1959]

7 Conjunto Metropolitano [1959]

8 Galeria das Artes [1956]

9 Galeria 7 de Abril [1959]

10 Galeria Ipê [1949]

11 Galeria Itapetininga [1957] 

12 Galeria Califórnia [1950

13 Galeria Louzã [1962]
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15 Galeria Nova Barão [1962]
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de circulação vertical independentes no pavimento térreo e que 

abrigam uma grande variedade de unidades habitacionais, desde 

quitinetes a apartamentos com quatro dormitórios [imagem 1.38]. 

Estratégia recorrente da arquitetura moderna brasileira que, ao 

evitar a implantação de edifícios isolados e dispersos no terreno, 

resolve um programa complexo mantendo a unidade plástica do 

conjunto. 

Entre os dois volumes, um pavimento livre se configura como um 

térreo elevado, um terraço-jardim com lojas, um restaurante e um 

cinema acessados por um conjunto de escadas localizadas em uma 

pequena praça entre os dois edifícios no pavimento térreo [imagens 

1.36 e 1.37]. Esse pavimento cumpre ainda a função de estabelecer 

a transição visual entre os três volumes [imagem 1.35].

Uma série de edifícios construídos nas décadas de 1950 e 1960, 

no Centro Novo20 da cidade, seguiram os mesmos princípios do 

Copan como o Conjunto Zarvos projetado por Júlio Neves [1959],  

o Conjunto Metropolitano de Salvador Candia e Giancarlo Gasperini 

[1959] e a Galeria R. Monteiro, projeto de Rino Levi, Roberto 

Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco [1959].

O sucesso das galerias comercias tinha como base um fator 

econômico. Ao dobrar a calçada no interior do lote, as galerias 

multiplicam o perímetro externo de lojas, ampliando a área 

comercial em contato direto com o pedestre. O desenvolvimento 

dessa espacialidade levou ao surgimento dos edifícios-galeria, ou 

galerias verticais, como a Galeria Sete de Abril [1959], Galeria 

Presidente [1962] e Grandes galerias, ou Galeria do Rock [1960], 

projetados pelos arquitetos Maria Bardelli e Ermano Siffredi.

Os embasamentos dos edifícios verticais e os edifícios-galeria 

compõem um sistema de passagens que possibilitam percursos 

alternativos para o pedestre, independente da malha viária, 

dissolvendo a relação rígida entre espaço público das calçadas e o 

espaço privado dos lotes [imagem 1.39].

Na medida em que a oposição entre as massas dos edifícios e 

o espaço da rua serve para distinguir - grosso modo - o mundo 

privado do público, o domínio privado circunscrito é transcendido 

pela inclusão das galerias. O espaço interior se torna mais acessível, 

enquanto o tecido das ruas se torna mais unido. A cidade é virada 

pelo avesso, tanto espacialmente quanto no que concerne ao 

princípio do acesso. 21

21 HERTZBERGER, 1996, p. 77.

20 Região definida entre o Vale do 

Anhangabaú e a Avenida Ipiranga.
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1.40
Avenida Paulista

Fonte: Ivo Justino, 1969, Acervo 

Fotográfico do Museu da Cidade de 

São Paulo.
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O período de 1937 a 1972 caracteriza uma fase de transição na 

história da Avenida Paulista. A expansão física da cidade associada a 

crescente valorização dos bairros próximos ao centro, especialmente 

para o uso residencial, levam a mudança da legislação em 1937 

que passa a permitir a construção de edifícios de apartamentos na 

Avenida Paulista e em Higienópolis. A partir da década de 1950 

esse processo sofre uma alteração. Usos não residenciais são 

gradativamente incorporados no cotidiano da Avenida, e com isso, 

novas espacialidades são ensaiadas nos edifícios verticais.

1.3.1 A LEI 3.571 | OS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

Ainda sem uma legislação que abarcasse toda a cidade, a partir da 

década de 1930 algumas leis foram precursoras na definição de 

um zoneamento para controle do uso e ocupação do solo em áreas 

específicas de São Paulo, na tentativa de proteger loteamentos e 

bairros de alto padrão [FELDMAN, 2008, p. 153]. 

A primeira manifestação nesse sentido veio com o Ato nº 127 

de 1931 que determina o bairro do Jardim América22 como 

estritamente residencial, permitindo apenas a construção de 

habitações individuais. O objetivo era preservar o loteamento de 

possíveis transformações, o que leva o Ato nº 127 a ser incorporado 

como artigo 40 no Código de Obras Arthur Saboya em 193423, 

com a intenção de aplicar o recurso em outras áreas da cidade 

[FELDMAN, 2008, p. 155].

A Lei nº 3.571 de 1937 por um lado amplia a abrangência do artigo 

40, passando a utilizá-lo não apenas para zonas mas também para 

vias públicas - dentre elas a Avenida Paulista -, ao mesmo tempo 

em que permite a verticalização residencial.

A Lei nº 3.571 tinha por objetivo estender as restrições de uso do 

artigo 40 do Ato nº 663 [Código Arthur Saboya] às áreas em processo 

de verticalização residencial. Isto é, definir como residenciais áreas 

1.3 AVENIDA PAULISTA VERTICAL | 1937-1972

22 Primeiro bairro planejado 

pela Cia. City em São Paulo. Área 

delimitada pelas Ruas Estados 

Unidos, Brigadeiro Luís Antônio, 

Groenlândia e Dono Hyppolita 

[FELDMAN, 2005, p. 153]. 

23 O Código de Obras Arthur 

Saboya foi instituído através da Lei 

nº 3.427 de 1929 e modificado em 

1934 através do Ato nº 663.
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1.41
Fonte: Desenho do autor sobre o Mapa Sara Brasil com a 

inclusão de edifício verticais construídos no período.
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1.42
Anúncio de jornal | Edifício Regina

Fonte: O Estado de S. Paulo, 

07/05/1950, p. 31.
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Roberto, o edifício fica localizado em um cruzamento importante 

da Avenida, entre a Rua da Consolação e a Avenida Angélica, e foi 

encomendado e financiado pelo IAPI [Instituto de Aposentadoria e 

Pensão dos Industriários] com a intenção de servir de residência 

de aluguel para os funcionários aposentados da indústria [imagens 

1.43 a 1.46]. O edifício abriga um programa residencial distribuído 

em dez pavimentos, entretanto, é no desenho do pavimento térreo a 

maior novidade do projeto, sendo o primeiro edifício a propor o uso 

comercial na Avenida. Para solucionar a relação entre os programas, 

os irmãos Roberto desenham um espaço de transição sob o edifício 

ao recuar o fechamento dos espaços comerciais, criando, dessa 

forma, uma galeria coberta que também dá acesso às prumadas de 

circulação vertical do edifício.

De forma simultânea ao que acontecia no centro da cidade, a 

passagem para a década de 1950 marca uma nova escala na 

verticalização da Avenida Paulista [imagem 1.48]. A crescente 

valorização dos terrenos despertou o interesse de incorporadores 

que vinham atuando no mesmo período em outras regiões da 

cidade. Um dos primeiros a perceber o potencial da verticalização 

da Avenida Paulista foi o BNI/CNI. Incentivados pelo sucesso 

de vendas de seus primeiros edifícios no centro, como a Galeria 

Califórnia e o Edifício Copan, o BNI adquire dois terrenos na Paulista, 

com crescimento vertical, como as avenidas Paulista, Higienópolis, 

Angélica, Dom Pedro I, Pompeia e a rua Maranhão. Essas avenidas 

e rua apresentavam baixíssima ou nenhuma incidência de 

verticalização, exigindo afastamentos das duas laterais do lote, de 

três metros, e recuos frontais. 24

No final da década de 1930 e durante a década de 1940, a Avenida 

Paulista presencia, de forma gradativa, a primeira mudança em 

sua paisagem a partir da substituição dos primeiros casarões por 

edifícios verticais residenciais [imagem 1.47]. Nesse primeiro 

momento, a verticalização ficou restrita a poucos edifícios, de seis 

a dez pavimentos, normalmente com um apartamento por andar 

e desenhados com linhas Art Deco. No mesmo ano da alteração 

da legislação, em 1937, o primeiro edifício vertical é construído 

na Avenida, o Edifício Camille Sabagh, na esquina com a Rua Frei 

Caneca [imagem 1.55; MORAES, 1995, p. 161]. Desse período, 

apenas o Edifício Regina, na esquina com a Avenida Brigadeiro Luís 

Antônio, permanece construído. Aos poucos o edifício teve seu uso 

alterado e passou a abrigar escritórios e comércios [imagem 1.42].

A década de 1940 marca também a construção do primeiro 

edifício vertical moderno na Avenida Paulista, o Edifício Anchieta. 

Projetado em 1941 pelos arquitetos cariocas Marcelo e Milton 

24 SOMEKH, 2014, p.186-187
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1.43 e 1.44
Edifício Anchieta em obras

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.
1.43 1.44
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Aos primeiros edifícios residenciais luxuosos, foram acrescidos 

outros, destinados à classe média, sinalizando a necessidade de 

equacionamento da questão habitacional a partir de um melhor 

“aproveitamento” dos terrenos e dos prédios. Nos novos edifícios 

iriam conviver famílias de proprietários e locatários de diferentes 

níveis sócio-culturais e financeiros. O Paulicéia, o Baronesa de 

Arari, o Conjunto Nações Unidas, o Conjunto Residencial Suíço 

representavam uma nova fórmula, com apartamentos de tamanhos 

diferentes, ocupados por pessoas e famílias as mais variadas. 25

1.3.2 OS NOVOS USOS | OS EDIFÍCIOS CONJUNTO

A alteração mais significativa no processo de verticalização da 

Avenida Paulista acontece após a construção de dois edifícios que, 

além de promoverem uma diversidade de usos até então inexistente, 

referenciam a espacialidade e as estratégias de ocupação que 

estavam sendo desenvolvidas no centro da cidade: o Edifício 

Nações Unidas [1953-1959] e o Conjunto Nacional [1955-1962].

O sucesso das galerias comercias, aliado a importância da Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio, levou o BNI a propor um programa 

multifuncional para o Nações Unidas.

nas esquinas da Rua Haddock Lobo [Edifício Três Marias] e Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio [Edifícios Nações Unidas], e convida o 

arquiteto carioca Abelardo de Souza para desenvolver os projetos.

Projetados em 1952, os dois edifícios tiveram caminhos distintos. Por 

ser exclusivamente residencial, o Três Marias teve fácil aprovação 

na Prefeitura e rapidamente iniciou-se sua construção. O edifício 

em “L” abriga um total de 95 apartamentos com área entre 140m² e 

270m², distribuídos em 18 pavimentos. O Edifícios Nações Unidas 

demandou um processo específico e foi aprovado no ano seguinte.

Ao longo da década de 1950 outros edifícios residenciais modernos 

foram construídos na Avenida, como os Edifícios Paulicéia e São 

Carlos do Pinhal [1955-1959] dos arquitetos Jacques Pilon e Gian 

Carlo Gasperini, os Edifícios Gilbraltar e Chipre projetados pelo 

arquiteto italiano Giancarlo Palanti, o Edifício Baronesa de Arary de 

Siemeon Fichel e o Edifício Saint Honoré [1953-1960] desenvolvido 

pelo empresário João Artacho Jurado, dono da construtora Monções.

Segundo Limena [1996], a escala das construções e a oferta de 

apartamentos menores significaram certa ampliação social dos 

moradores da Avenida.   

25 LIMENA, 1996, p. 90-91.
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1.45
Planta Setor Consolação | 

Pavimento Térreo | 1950-1960

Fonte: Desenho do autor.
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1.46
Planta Setor Consolação | 

Pavimento Tipo | 1950-1960

Fonte: Desenho do autor.
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1.47
Início da mudança da paisagem 

da Avenida Paulista

Fonte: Alois Feichtenberger, 

1952, Acervo Fundação Energia e 

Saneamento.
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1.48
Mudança de escala na 

verticalização da Avenida Paulista | 

Da esquerda para a direita: 

Edifícios Baronesa de Arary, 

Ariona, Três Marias e Anchieta.

Fonte: Autor desconhecido, 

1957, Acervo Fundação Energia e 

Saneamento.
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1.49
Fotomontagem 

Edifício Nações Unidas

Fonte: Revista Habitat, n.39, 

fev/1957, p. 16.

1.50
Fotomontagem Conjunto Nacional

Fonte: Revista Acrópole, n. 222, 

abr/1957, p. 208.

1.49 1.50
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No mesmo período, percebendo as alterações em curso na Avenida 

Paulista e visando aproveitar os incentivos para o IV Centenário, 

outro investidor, José Tijurs, dono da rede de hotéis Horsa26, adquire 

um terreno com características únicas na Avenida Paulista visando 

construir o primeiro grande hotel da região. Com área de 14.600m², 

o terreno ocupa uma quadra inteira, sem nenhuma subdivisão por 

lotes, entre as ruas Augusta e Padre João Manoel, Alameda Santos 

e a própria Avenida Paulista.

Após estudos iniciais dos arquitetos Gregori Warchavchik e Salvador 

Candia, vetados pela Prefeitura uma vez que na Avenida ainda não 

era permitida a construção de hotéis [LORES, 2017, p. 118; VIÉGAS, 

2004, p. 57], em 1955, José Tijurs aceita a proposta apresentada 

pelo jovem arquiteto David Libeskind para a construção de um 

edifício multifuncional com residências e comércios [imagem 1.50]. 

O edifício passou por inúmeras alterações na composição de 

seu programa até ser inaugurado completamente em 1962, 

conseguindo manter, entretanto, seus conceitos originais de 

O edifício dispõe de unidades habitacionais menores, entre 67 e 

114m², agrupadas em três blocos distintos, dois paralelos e um 

perpendicular à Avenida Paulista [imagem 1.49 e 1.54]. Os edifícios 

habitacionais são implantados sobre um embasamento que ocupa 

todo o terreno e faz a conexão entre a Avenida Paulista e a Rua São 

Carlos do Pinhal através de uma galeria comercial [imagens 1.53].

No início da década de 1950 o uso comercial ainda não era permitido 

na Paulista, motivo pelo qual o processo de aprovação do edifício 

levou cerca de um ano. Abelardo de Souza enviou um requerimento 

para a Junta Consultiva do Código de Obras argumentando que o 

projeto preservava a característica de uso da Avenida Paulista 

voltando as lojas para a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e para o 

interior do terreno. Além disso, foi necessário considerar o terraço-

jardim sobre o embasamento como recuo, uma vez que o edifício 

ocupava o limite do terreno junto à Avenida Brigadeiro. Rino Levi, 

membro da junta consultiva, redigiu um parecer favorável liberando 

a construção do edifício [LORES, 2017, p. 112; SAMPAIO, 2002, 

p. 204].

26 José Tijurs era dono dos 

hotéis Jaraguá, Excelsior e 

Marabá, todos no centro da 

cidade [LORES, 2017, p.118].
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pedestre. Segundo Meyer [1991], esses edifício são característicos 

do período e ficaram conhecidos como Edifícios conjunto. 

Dentro deste quadro, de novas dimensões e atestando novos 

programas funcionais, surgiram na década de 50 obras que 

marcaram relações novas com o espaço urbano. Os edifícios 

conjunto, congregando espaço para múltiplas atividades - comércio, 

restaurantes, escritórios, cinemas, garagens, ruas internas - 

tornaram-se marcos da arquitetura do período. 27

O desenho do pavimento térreo desses edifícios contrasta com a 

ocupação dos casarões do período anterior. No caso do Edifício 

Nações Unidas e do Conjunto Nacional, os terrenos apresentavam 

uma taxa de ocupação na ordem de 5% e passaram a ter 85% 

e 90% de superfície ocupada, respectivamente. Ao mesmo tempo 

em que aumenta densidade de ocupação no pavimento térreo, 

potencializando o uso das calçadas pelo comércio, o desenho 

poroso, proposto através de galerias, amplia o domínio público 

criando uma continuidade da calçada no interior do terreno.

Símbolos da modernidade entendida como simultaneidade, eles 

abrigam no seu inteiro complexas funções urbanas. Reproduzindo 

de forma ideal a diversidade urbana, oferecem um espaço privado 

com características de espaço público.28

implantação. O Conjunto Nacional é composto por dois volumes 

principais, um prisma horizontal que compreende o embasamento 

comercial com lojas, restaurantes e cinemas e uma lâmina vertical 

com 25 pavimentos que por sua vez é composta por três edifícios 

justapostos completamente independentes: um residencial, o 

Guayupiá, com duas unidades habitacionais por andar; um edifício 

para pequenos escritórios e consultórios, o Horsa I; e outro para 

grandes escritórios, o Horsa II [imagens 1.51 e 1.52]. 

A construção do Conjunto Nacional acelera o processo de 

transformação da Avenida Paulista, incentivando o uso terciário e 

as galerias comerciais. Durante a década de 1960, em frente ao 

Conjunto Nacional, é construído o Edifício Center 3 com projeto do 

arquiteto Jorge Wilheim, composto por um embasamento comercial 

e duas torres de escritórios [imagens 1.51 e 1.52]. O edifício é 

implantado em um terreno composto a partir do remembramento 

de diversos lotes e interliga três vias em cotas diferentes por meio 

de galerias - Avenida Paulista, Rua Augusta e Rua Luís Coelho - 

articuladas por um conjunto de rampas no miolo da quadra.

Os três edifícios guardam grande semelhança enquanto modelo de 

cidade proposto, abrigam programas multifuncionais explorando 

as possibilidades de adensamento e sobreposição de funções,  

proporcionando, ao mesmo tempo, um espaço permeável ao 

27 MEYER, 1991, p. 42.

28 Idem.
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às residências, escolas, bibliotecas, museus, hotéis, hospitais e 

amplia os usos comerciais permitidos; a Lei nº 5.751 de 1960 inclui 

restaurantes entre os usos comerciais; e finalmente a Lei nº 5.992 

de 1962, que dispõe especificamente sobre os usos na Avenida 

Paulista, permite a construção de edifícios de escritórios, edifícios 

públicos ou entidades autárquicas ou paraestatais, e amplia ainda 

mais os tipos de comércio permitidos.

A legislação responsável pela determinação das regras de ocupação 

do solo também sofreu uma alteração importante no período. Até 

1957 o Código de Obras Arthur Saboya determinava o limite de 

área construída pela altura da edificação, sempre em função da 

largura da via. Em 1954, o arquiteto Luiz Ignácio de Anhaia Mello 

propõe na Comissão Orientadora do Plano Diretor um projeto de 

lei que visava controlar o crescimento desordenado da cidade e 

a exploração imobiliária [SOMEKH, 1987, p. 107; SOUZA, 1994, 

p. 223-224]. Dentre outras resoluções, estabelece que o máximo 

de área construída passa a ser calculada em função da área de 

terreno, e não mais pela altura, limitando o potencial construtivo de 

cada lote 30.

A Lei 5.261 é a primeira medida no âmbito da construção do 

zoneamento que desencadeia uma reação do setor da construção 

civil, ao limitar a construtibilidade de todos os terrenos urbanos 

1.3.3 A LEGISLAÇÃO E A VERTICALIZAÇÃO DA AVENIDA PAULISTA

Se em um primeiro momento a legislação persistiu na tentativa de 

manter o caráter residencial da Avenida, a Lei nº 3.571 foi alterada 

quatro vezes de 1952 a 1962, o que se configurou, na prática, 

atualizações de situações existentes. 

A Lei 3.571 passa por três alterações, em 1952, 1954 e 1955 [...]. 

Essas alterações rompem com o uso estritamente residencial nas 

vias submetidas à Lei 3.571, e nada mais são que novas adequações 

a situações de fato, ou respostas a demandas de usos diversificados 

para darem suporte às áreas residenciais de alto padrão. A alteração 

de 1952, por meio da Lei 4.313, se restringe à Avenida Paulista, 

permitindo a construção de hospitais, escolas, edifícios destinados 

a estabelecimentos de imprensa, rádio, televisão, teatro e cinema. 

Alguns desses usos, como hospitais e escolas, já estavam presentes 

no local desde o início do século. 29

Em um período de dez anos a Avenida Paulista passa, 

gradativamente, de uma via exclusivamente residencial para um 

espaço multifuncional. A Lei nº 4.313 de 1952 é seguida por mais 

três leis que alteram os usos permitidos na Avenida: a Lei nº 4.589 

de 1954, permite a construção de consultórios e escritórios anexos 

29 FELDMAN, 2005, p. 158.

30 A Lei nº 5.261 corresponde 

à visão urbana de Anhaia 

Mello, contrário à verticalização 

e à ocupação da cidade 

com densidades elevadas 

[FELDMAN, 2005, p. 181].
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1.51
Planta Setor Augusta | 

Pavimento Térreo | 1950-1960

Fonte: Desenho do autor.

1 Edifício Três Marias

2 Edifício Avenida Paulista

3 Conjunto Nacional

4 Edifício Center 3

5 Banco Sul Americano

LEGENDA

Edificações

Circulações Verticais

Linha de Bonde

1
2

3
4 5

Avenida Paulista

R
ua

 A
ug

us
ta

0 10 50



73

1.52
Planta Setor Augusta | 

Pavimento Tipo | 1950-1960

Fonte: Desenho do autor.
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1.53
Planta Setor Brigadeiro | 

Pavimento Térreo | 1950-1960

Fonte: Desenho do autor.

1 Edifícios Paulicéia e 

São Carlos do Pinhal

2 Edifício 5ª Avenida
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1.54
Planta Setor Brigadeiro | 

Pavimento Tipo | 1950-1960

Fonte: Desenho do autor.
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1.55
À esquerda o Edifício Camille 

Sabagh e o Banco Sul Americano 

no cruzamento da Avenida Paulista 

com a Rua Frei Caneca.

Fonte: Camerindo Ferreira Máximo, 

1969, Acervo Fotográfico do Museu 

da Cidade de São Paulo.
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para fins de moradia, comércio e hotel. Estabelece os coeficientes 

de aproveitamento quatro para moradia e seis para os demais, a 

densidade residencial líquida de 600 ha por edifício e o mínimo de 

35m² de área de terreno a cada habitação. 31

Aprovada em 1957, a Lei nº 5.261 tem efeitos evidentes no processo 

de verticalização de São Paulo. A fixação da cota mínima de terreno 

por unidade habitacional determinou a construção de apartamentos 

grandes, selecionando o público que poderia morar em habitações 

verticais [SOMEKH, 1987, p. 108], ao mesmo tempo em que a 

limitação do aproveitamento dos terrenos acarretou na expansão 

da superfície verticalizada na cidade [SOMEKH, 1987, p. 112]. A 

alteração da legislação inviabilizou novos projetos como o Conjunto 

Nacional e o Edifício Nações Unidas, ambos com coeficiente de 

aproveitamento equivalente a dez vezes a área do terreno.

No caso da Avenida Paulista, até 1957 o Artigo 120 do Código 

de Obras determinava o limite construído pela altura máxima de 

uma vez e meia a largura da via32, motivo pelo qual edifícios como 

o Baronesa de Arary e o Nações Unidas utilizaram a volumetria 

escalonada para ampliar a área construída. Esse parâmetro se 

manteve, mesmo com a redução do coeficiente de aproveitamento, 

até 1972, ano da aprovação da Lei de Zoneamento, balizando a 

altura dos edifícios verticais construídos no período [imagem 1.56].

1.3.4 OS EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS

A implantação bem-sucedida do Conjunto Nacional impulsionou 

o interesse pela construção de edifícios de escritórios na Avenida 

Paulista, processo que se inicia na década de 1960 e se intensifica 

nas décadas seguintes [FRÚGOLI, 2000, p. 118]. 

Em 1959, a empresa imobiliária Invicta S/A, em parceria com o 

Instituto de Arquitetos do Brasil, realiza um concurso de projetos 

para a construção de um edifício com salas de escritórios e área 

comercial, o Edifício 5ª Avenida, vencido pelo jovem arquiteto Pedro 

Paulo de Melo Saraiva em parceria com Miguel Juliano e Silva 

[imagem 1.57]. O edifício é composto por uma lâmina de escritórios 

com 17 pavimentos  implantada sobre um embasamento comercial 

organizado em meios-níveis em relação à calçada da Avenida 

Paulista. O projeto revela a preocupação dos arquitetos com o 

desenho da paisagem construída da Avenida ao dispor a lâmina 

vertical no sentido perpendicular ao eixo Paulista, preservando 

assim, as vistas a partir do espigão central. 

De certa forma o 5ª Avenida representou um novo passo na parceria 

entre a iniciativa privada e os arquitetos modernos. Foi a primeira 

vez que um investidor particular promoveu um concurso entre 

arquitetos para a escolha de um projeto. De acordo com a comissão 

31 FELDMAN, 2005, p. 179-81.

32 O Ato nº 633 de 1934 consolida 

a Lei nº 3.427 e a mesma limitação 

aparece no Artigo 144.
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julgadora, formada pelos arquitetos Vilanova Artigas, Eduardo 

Corona e Oswaldo Bratke, o concurso:

[...] é uma oportunidade para demonstração prática, aos 

empreendedores particulares, do quanto é possível fazer com a 

conjunção de esforços dos arquitetos e das empresas imobiliárias, 

para a modificação do panorama urbano de nossa cidade, pelo 

qual, todos nós lutamos isoladamente, com zelo próprio. 33

Durante a década de 1960, aumenta de forma significativa o 

número de edifícios de escritórios construídos na Avenida Paulista. 

Alguns deles como o Edifício Avenida Paulista [1961-65] projetado 

pelo arquiteto polonês Lucjan Korngold em parceria com Abelardo 

Gomes de Abreu, o Banco Sul Americano [1962-65] desenvolvido 

por Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho 

Franco [imagem 1.56], e o Edifício Barão de Ouro Branco [1964-

1972] do arquiteto Salvador Candia também utilizam a composição 

lâmina-embasamento na organização do programa.

33 Folha da Manhã, 

17/05/1959, p. 09.

1.56
Corte Avenida Paulista | 

Altura máxima permitida até 1972

[medidas em metros]

Fonte: Desenho do autor.
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1.57
Fotomontagem Edifício 5ª Avenida

Fonte: Boer, Acervo PPMS, 

ESPALLARGAS GIMENEZ, 2016, 

p. 195.

1.3.5 MASP | O NOVO BELVEDERE DO TRIANON

As transformações no espaço físico e nos usos da Avenida Paulista 

vieram acompanhadas de um novo significado para seu antigo 

centro social e simbólico, o Belvedere do Trianon. 

No final da década de 1930 o vale do córrego Saracura se 

transformou em Avenida Nove de Julho e a necessidade de uma 

conexão do centro com a zona oeste levou a construção do Túnel de 

mesmo nome que perfurou o Espigão Central sob o Trianon [imagem 

1.61]. Desde a crise de 1929 o Belvedere passava por um gradativo 

abandono. Fecharam-se os salões inferiores permanecendo a 

esplanada como grande praça pública da Avenida [BRANCO, 1971, 

p. 62; LIMENA, 1996, p. 94-95]. 

A importância do lugar fez o terreno ser indicado pela Prefeitura 

para abrigar a 1ª Bienal de São Paulo, realizada pelo Museu de 

Arte Moderna de outubro a dezembro de 1951. Com projeto dos 

arquitetos Luís Saia e Eduardo Kneese de Mello, o pavilhão foi 

construído sobre a esplanada do Belvedere - após a demolição 

dos pergolados - conformando um volume retangular onde foram 
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1.58
Trianon | 1930

Fonte: Desenho do autor.

1.60

1.59
Trianon | 1951

Fonte: Desenho do autor.

1.60
Trianon | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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1.62
Pavilhão da 1ª Bienal de São Paulo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.

1.61
Belvedere Trianon

Fonte: Cartão postal, Acervo do 

Museu Paulista da Universidade 

de São Paulo.

1.63
MASP | Museu de Arte de São Paulo

O novo belvedere.

Fonte: Hans Gunter Flieg, FERRAZ, 

1997, p. 06.

1.61

1.63

1.62

1.64

1.64
Apresentação no vão livre do MASP 

Fonte: FERRAZ, 1997, p. 13.
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1.65
MASP | Museu de Arte de São Paulo

Fonte: Ivo Justino, 11/11/1968, 

Acervo do Arquivo Histórico 

Municipal de São Paulo.
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O museu é composto por dois volumes separados por um pavimento 

livre. A implantação do salão inferior é muito similar ao antigo 

Belvedere. O novo mirante é a cobertura de um embasamento 

ajustado à topografia, que promove a continuidade da cota da 

Avenida Paulista e preserva a vista para o vale [imagens 1.61 e 

1.65]. Sobre ele, definindo um vão livre de 70 metros, se ergue o 

volume principal do museu suportado por quatro pilares. 

O novo Belvedere da Avenida se configura como uma praça coberta, 

palco de eventos e manifestações [imagens 1.63 e 1.64].

A transferência do Masp do Centro para a Paulista não só conferiu 

considerável relevância às futuras atividades culturais na região, 

como antecipou-se à grande migração de empresas, principalmente 

bancos, que se daria sobretudo a partir dos anos 70, sem contar 

que, a partir dos anos 80, seu vão livre tornou-se um importante 

espaço público, com manifestações, shows, eventos e etc. 35

34 BARDI, 1967, p. 127.

35 FRÚGOLI, 2000, p. 120-21.

realizadas as exposições, enquanto os salões inferiores abrigaram 

áreas administrativas e de serviços do evento [imagem 1.62].

O terreno ficou abandonado até 1957 quando foi cedido pela 

Prefeitura para a construção da nova sede do MASP [Museu de 

Arte de São Paulo]. Fundado em 1947 pelo empresário Assis 

Chateaubriand, o museu permanecia instalado no edifício sede dos 

Diários e Emissoras Associados na Rua 7 de Abril, centro da cidade.

Com projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, o novo museu começa a ser 

construído em 1960 e é inaugurado em novembro de 1968. Lina 

buscava recuperar a importância simbólica e o caráter cívico do 

antigo Belvedere, imaginando esse novo espaço como uma praça 

pública, um novo ponto de encontro da Avenida e da cidade.

Eu procurei, no Museu de Arte de São Paulo, retomar certas 

posições. Procurei [e espero que aconteça] recriar um ‘ambiente’ 

no Trianon. E gostaria que lá fosse o povo, ver exposições ao ar livre 

e discutir, escutar música, ver fitas. Gostaria que crianças fossem 

brincar no sol da manhã e da tarde. 34
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1.66
Avenida Paulista

Fonte: Equipe AE, 19/05/1983, 

Acervo Agência Estado.
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1.4 O PROJETO NOVA PAULISTA | 1964 - 1974

Durante a década de 1960, a Avenida Paulista é colocada no centro 

do debate sobre o desenvolvimento futuro da metrópole e ganha 

uma posição de destaque no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado de 1971 e na Lei Geral de Zoneamento de 1972 através 

do projeto Nova Paulista. Nesse período, intensifica-se a construção 

de edifícios de escritórios e espaços comerciais, assim como tem 

início a migração de sedes de empresas e do mercado financeiro 

para a região, marcando a formação de uma nova centralidade em 

São Paulo [CORDEIRO, 1980, p. 59]. 

1.4.1 O ESPIGÃO CENTRAL COMO EIXO ESTRUTURADOR

O intenso processo de metropolização da cidade de São Paulo 

deixava clara a necessidade de um Plano Diretor que orientasse 

seu crescimento. Uma série de estudos foram realizados com a 

intenção de apontar caminhos para o desenvolvimento da metrópole 

e fornecer subsídios para elaboração do Plano. Dentre eles, alguns 

estudos apontavam novas possibilidades de configuração para o 

espigão central.

Na década de 1960, inicia-se um processo de desdobramento do 

Centro da cidade em dois núcleos: o Centro principal, composto 

pelo Centro Novo e pelo Centro Histórico [triângulo]; e o centro ao 

longo da Avenida Paulista, conformado através da assimilação do 

corredor comercial da Rua Augusta com o setor de serviços em 

expansão na Avenida [CORDEIRO, 1980, p.66]. Esse movimento se 

deve em parte pela saturação da rede de transportes e da estrutura 

viária do Centro principal, somado à obsolescência das condições 

dos edifícios, uma vez que as funções internas dos escritórios 

apresentavam demandas cada vez mais sofisticadas, impulsionando 

a busca por novos espaços [CORDEIRO, 1980, p.11]. Por outro 

lado, a Avenida Paulista oferecia, além da facilidade de acesso, a 
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1.67
Fonte: Desenho do autor sobre o Mapa Sara Brasil com a inclusão de edifício 

verticais construídos no período e as mudanças na estrutura física da Avenida.
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1.68
Projeto Nova Paulista | 

Jorge Wilheim

Fonte: WILHEIM, 1965, p. 81.
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certeza de um espaço organizado e a possibilidade de aquisição 

de terrenos em grandes dimensões para a construção de edifícios 

[CORDEIRO, 1980, p. 66].

O crescimento espontâneo principal da Área Central Urbana de 

São Paulo está se dando na direção do espigão central, subindo 

as Ruas da Consolação, Augusta, Avenida Brig. Luiz Antônio e Rua 

Liberdade – Estrada do Vergueiro, e também, no próprio espigão, 

ao longo da Av. Paulista. Essa expansão é ocasionada pela análise 

dos fatores de localização, que cada firma ou entidade, no mais das 

vezes empiricamente, realiza, na busca de melhores condições de 

trabalho, lazer, habitação e principalmente circulação. 6

A constatação da nova centralidade em torno da Avenida Paulista, 

associada à importância geográfica da região dentro do sítio urbano 

de São Paulo, resultou no projeto “Nova Paulista”, composto por 

uma série de estudos que imaginavam o espigão central como um 

possível eixo estruturador da metrópole, um centro linear conectado 

ao Centro principal e passível de expansão.

1.69
Projeto Nova Paulista | 

Jorge Wilheim | Variação do 

trecho da Avenida Paulista

Fonte: WILHEIM, 1965, p. 81.

36 CAMPOS FILHO, 1968, p. 25
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1.70
Projeto Nova Paulista | 

Cândido Malta Campos Filho 

Fonte: Revista Acrópole, n. 356, 

nov/1968, p. 26. 
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A primeira versão do projeto foi publicada pelo arquiteto Jorge 

Wilheim em fevereiro de 1964 na revista Acrópole37. Wilheim propõe 

o alargamento de toda a calha sobre o espigão central, do Jabaquara 

ao Sumaré, eliminando cruzamentos para melhorar o escoamento 

do fluxo viário, e separando a Avenida em vias de trânsito rápido ao 

centro e de tráfego lento próximo à calçada [imagem 1.68]. Uma 

variação do projeto, proposta por Roberto Cerqueira César, previa 

desviar o fluxo de veículos no eixo da Paulista para a Alameda 

Santos e Rua São Carlos do Pinhal criando um grande parque linear 

[WILHEIM, 1965, p. 84; imagem 1.69].

Em 1968, outro artigo publicado na revista Acrópole, agora por 

Cândido Malta Campos Filho, apresenta o resultado de estudos 

realizados pelo GEGRAN [Grupo Executivo da Grande São Paulo], 

e o desenvolvimento do projeto Nova Paulista, agora inserido em 

uma rede de vias expressas que interligariam toda a área urbana 

de São Paulo [imagem 1.70]. A intenção de deslocar tráfego local 

para vias paralelas é mantida, no entanto, as vias de fluxo rápido 

são rebaixadas, em vala aberta, eliminando mais uma vez os 

cruzamentos [imagem 1.71 - I].

Durante a gestão do Prefeito Faria Lima [1965-69], o engenheiro 

José Carlos de Figueiredo Ferraz e o arquiteto Nadir Curi Mezerani 

foram responsáveis por dar prosseguimento ao projeto Nova 

37 Estudo posteriormente 

publicado no livro “São Paulo 

Metrópole 65, 1965”.

38 Folha de S. Paulo, 

16/11/1971, p.14.

Paulista, visando iniciá-lo pelo cruzando da Avenida Paulista com 

a Rua da Consolação. A proposta de Mezerani mantinha a via 

expressa rebaixada utilizando, no entanto, uma solução de túnel 

semi-aberto mantendo o tráfego lento na cota da Avenida [imagem 

1.71 - III]. As obras da conexão Paulista-Consolação se iniciaram 

em 1969 e foram concluídas em 197138, rebaixando a passagem 

da Avenida Dr. Arnaldo sob a Rua da Consolação [imagens 1.71 - II 

e 1.72 a 1.76]. 

Com a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

em 1971, na gestão de Figueiredo Ferraz na Prefeitura de São Paulo 

[1971-73], as obras chegam a ser iniciadas em setembro de 1972, 

mas o prefeito é exonerado de seu cargo e seu sucessor, Miguel 

Colasuonno, cancela as obras39, concluindo apenas o alargamento 

da Avenida em 197440 [imagem 1.79]. A desapropriação dos recuos 

frontais dos edifícios permitiu que o leito carroçável fosse ampliado 

de 16 para 28 metros e as calçadas de 6 para 10 metros [imagens 

1.77 e 1.78]. 

No início da década de 1970, o projeto Nova Paulista gerou um 

intenso debate sobre a pertinência da obra, não apenas pelos custos 

elevados, mas pelo receio de uma possível deterioração urbana que 

a intervenção poderia ocasionar, uma vez que se tratava de uma 

área nobre da cidade com alto valor imobiliário41. De acordo com 

39 Folha de S. Paulo, 

05/10/1973, p. 8.

40 Folha de S. Paulo, 

12/03/1974, p. 08. 

O alargamento da Avenida 

Paulista já estava aprovado 

desde 1968 através da Lei 

nº 7.166.

41 Folha de S. Paulo, 11/03/1973, 

p. 18; 26/09/1973, p. 10. 

O Estado de S. Paulo 14/10/1973, 

p. 88; 21/10/1973, p. 249; 

28/10/1973, p. 228.
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1.71
Versões do projeto Nova Paulista.

Fonte: Acervo Nadir Mezerani.

I II
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III IV
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1 Edifício Anchieta

2 Estação Paulista do Metrô

3 Cine Belas Artes 

4 Edifícios Gibraltar e Chipre

5 Instituto Moreira Salles [IMS]

6 Passagem de pedestres
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1.72
Planta Setor Consolação | 

Pavimento Térreo | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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1.73
Planta Setor Consolação | 

Pavimento Tipo | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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1.74 e 1.75
Obras do anel viário Paulista-

Consolação-Dr Arnaldo

Fonte: Ivo Justino, 1971, Acervo 

Fotográfico do Museu da Cidade 

de São Paulo.

1.74 1.75
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1.76
Obras do anel viário Paulista-

Consolação-Dr Arnaldo 

Fonte: Edison Pacheco Aquino, 

1973, Acervo Fotográfico do Museu 

da Cidade de São Paulo.
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1.79
Obras de alargamento da

Avenida Paulista

Fonte: Alfredo Rizutti, 09/03/1974, 

Acervo Agência Estado.

1.77
Seção transversal | 

Avenida Paulista | 1909-1974

[medidas em metros]

Fonte: Desenho do autor.

1.78
Seção transversal | 

Avenida Paulista | após 1974

[medidas em metros]

Fonte: Desenho do autor.
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seus autores, o projeto proporcionaria justamente o oposto, uma 

relação mais gentil entre o automóvel e o pedestre, concentrando 

o tráfego pesado em uma cota separada. O projeto de Mezerani 

recuperava ainda a ideia da Paulista como grande calçadão, como 

uma perspectiva para o futuro, suprimindo o tráfego de veículos na 

cota da Avenida [imagem 1.71 - IV]. Essa visão era compartilha por 

arquitetos como Roberto Cerqueira César, presidente da EMURB 

[Empresa Municipal de Urbanização]42 e Pedro Paulo de Melo 

Saraiva, autor do projeto do Edifício 5ª Avenida.

O projeto recupera a Paulista e lhe restitui alguma coisa do que 

tinha no passado, como local aprazível. Além disso, é o que menos 

interfere com a estrutura já existente: implanta-se uma via rebaixada, 

isolada da paisagem da avenida, e mantém-se suas características 

como área de vida própria, dotada de um tráfego próprio. 43

O reconhecimento da importância da Avenida Paulista como eixo 

urbano passava também pelo equacionamento do transporte 

coletivo. Previsto em todos os estudos do projeto Nova Paulista, 

apenas em 199144 foi inaugurada a linha verde do metrô, ligando o 

Paraíso à Consolação. Com isso, a Avenida volta a ser servida por 

uma linha de transporte coletivo sobre trilhos, substituindo a antiga 

linha de bondes retirada de circulação em 196845.

42 Folha de S. Paulo, 

29/05/1972, capa.

43 Pedro Paulo de Melo 

Saraiva. Folha de S. Paulo, 

11/03/1973, p. 18.

44 Folha de S. Paulo, 

25/01/1991, p. C-3.

45 O Estado de S. Paulo, 

28/03/1968, p.19.

1.4.2 A VERTICALIZAÇÃO NOS ANOS 1970

O entendimento do novo papel que a Avenida Paulista passava a 

desempenhar na cidade levou a sua inclusão como “área central” na 

Lei Geral de Zoneamento de 1972 [Lei nº 7.805], equiparando-a ao 

Centro principal da cidade [SOUZA, 1986, p. 142]. A transformação 

da Avenida ficava evidente através da mudança de uso. De acordo 

com o estudo de viabilidade da linha Paulista do Metrô, é justamente 

no ano de 1972 que o número de moradores na Avenida é superado 

pelo número de pessoas que ali trabalham [imagem 1.83].

Mesmo com a execução parcial do projeto Nova Paulista, as obras 

aumentaram a acessibilidade e a capacidade de tráfego da Avenida, 

valorizando ainda mais seus terrenos [FRÚGOLI, 2000, p. 131]. No 

início da década de 1970, a Paulista chega a ter o metro quadrado 

mais caro de São Paulo46 o que acaba por direcionar seu uso 

predominante nas décadas seguintes. 

Se os primeiros edifícios de escritórios eram destinados a 

profissionais liberais, pensados com salas pequenas, logo as 

grandes empresas passaram a comprar salas avulsas e unificá-

las em grandes escritórios [FRÚGOLI, 2000, p. 131]. Inicia-se um 

processo de migração de empresas e instituições financeiras do 

Centro para a região da Avenida47. 

46 Folha de S. Paulo, 

31/05/1972, p. 06.

47 O Estado de S. Paulo, 

05/08/1978, p.42.
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1.80
Planta Setor Augusta | 

Pavimento Térreo | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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1.81
Planta Setor Augusta | 

Pavimento Tipo | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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1.82
Anúncio de jornal | 

Edifício Patrimônio

Fonte: O Estado de S. Paulo, 

23/06/1974, p. 17.
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Das 89 sedes de banco no estado de São Paulo, em 1968, 70 

estavam no Centro Principal, na área do Triângulo; no final dos anos 

70, 81,1% desse total ainda estavam no centro principal, mas o 

Centro Paulista já contava com 16,6%; já em 1987, havia 50 sedes 

no centro principal e 80 no Centro Paulista. 48

Esse processo vem acompanhado de uma mudança nos agentes 

e na velocidade da verticalização. A instabilidade econômica e a 

alta inflação nos anos 1950 dificultaram a manutenção do sistema 

de “condomínio a preço de custo” uma vez que as parcelas pagas 

pelos moradores não poderiam ser reajustadas e a construção se 

estendia por vários anos. A situação levou várias incorporadoras a 

encerrarem suas atividades. O BNI sofreu uma intervenção federal 

em 1954 e acabou sendo adquirido pelo Bradesco [LORES, 2017, 

p. 201; LEMOS, 2014, p. 30-31]. Da mesma forma, a Monções, 

em meio a acusações e processos jurídicos de seus compradores 

pela demora em entregar os edifícios, passou a diante as obras 

inacabadas. 

1.83
População da Avenida Paulista

Fonte: Estudo de viabilidade da linha 

Paulista do Metrô - Companhia do 

Metropolitano de S. Paulo. O Estado 

de S. Paulo, 14/10/1973, p. 88.

48 CORDEIRO, 1992, apud 

FRÚGOLI, 2000,  p. 130.
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1.84
Planta Setor Brigadeiro | 

Pavimento Térreo | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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1.85
Planta Setor Brigadeiro | 

Pavimento Tipo | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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1.86
Avenida Paulista | Da esquerda 

para a direita os Edifício 5ª Avenida, 

Santa Filippa e Nações Unidas.

Fonte: Waldemir Gomes de Lima, 

1974, Acervo Fotográfico do Museu 

da Cidade de São Paulo.

1.87
Edifício Barão de Itatyaia

Fonte: Hugo Massaki Segawa, 1978, 

Acervo da Biblioteca da FAU USP.

1.86 1.87
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Winston Churchill, projetado por Edson Musa e Jacy Hargreaves, 

que promove a conexão em nível entre a Avenida Paulista e a 

Alameda Santos; e o Edifício Patrimônio, de Roger Znekhol, 

implantado em terreno de esquina, entre a Avenida Paulista e Rua 

Manoel da Nóbrega, onde uma galeria em “L” interliga as duas vias 

[imagens 1.82, 1.84 e 1.85]. 

Os edifícios Winston Churchill e Patrimônio foram construídos 

pela incorporadora Gomes de Almeida Fernandes, atual Gafisa, 

responsável por vários projetos na Paulista nesse período, entre eles 

o Edifício Barão de Itatiaya [imagem 1.87]. Projetado pelo arquiteto 

Roger Znekhol, o edifício fica localizado no cruzamento com a Rua 

Padre João Manoel, em frente ao Conjunto Nacional, configurando, 

junto com o Edifício Center 3, um sistema integrado de galerias nos 

pavimentos térreos dos edifícios [imagem 1.80].

49 O banco geria os recursos 

provenientes do recém criado 

FGTS, o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço [LORES, 

2017, p. 232].p. 130.

A desaceleração da construção civil levou a criação do BNH [Banco 

Nacional da Habitação] em 196449 e, com ele, um novo ciclo se 

inicia no processo de verticalização [SOMEKH, 2014, p. 36; SOUZA, 

1994, p. 196]. A velocidade de construção é alterada, não era mais 

necessário vender unidades antes do início das obras, o BNH era 

capaz de financiar edifícios inteiros de uma vez [LORES, 2017, p. 

233].

Na década de 1970 a Paulista consolida seu desenvolvimento 

vertical [imagem 1.86]. Se por um lado esse período marcou 

a construção em grande escala de sedes de bancos e grandes 

empresas que, em sua maioria, estabelecem uma relação menos 

permeável ao pedestre, por outro lado, alguns edifícios persistiram 

na implantação de galerias comerciais, ampliando a espacialidade 

iniciada no período anterior.

Próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio foram construídos o 

Edifício Top Center, dos arquitetos Jorge Zalszupin e José Gugliotta, 

interligando três vias em cotas diferentes, Avenida Paulista, Rua São 

Carlos do Pinhal e Alameda Joaquim Eugênio de Lima; o Edifício 
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2 A VERTICALIZAÇÃO DA AVENIDA PAULISTA

O período entre 1937 e 1972 marca um ponto inflexão na história 

da Avenida Paulista. O início do processo de verticalização conduz a 

uma gradativa transformação tanto em seu espaço físico como nos 

usos e apropriações da Avenida. Em um período de trinta e cinco 

anos, a Avenida passa de um bulevar ocupado por casarões para 

uma nova centralidade em São Paulo, abrigando principalmente 

usos ligados ao comércio e serviços. 

Essa transformação se deu, sobretudo, através de dois fatores: 

a inclusão de usos não residenciais e um novo desenho para o 

espaço urbano da Avenida através da verticalização. Se o comércio 

e os usos culturais proporcionaram vitalidade e movimento para as 

calçadas, os edifícios verticais, através das especificidades de seu 

desenho, possibilitaram uma nova espacialidade para a Avenida.

O capítulo 2 apresenta a produção de edifícios verticais construídos 

dentro do recorte da pesquisa, e os critério de análise a partir da 

relação que os edifícios estabelecem com o espaço urbano da 

Avenida Paulista. 

Para isso, os edifícios levantados pela pesquisa, apresentados 

em forma de fichas que organizam o material pesquisado, são 

precedidos por uma breve introdução que visa analisar as bases 

do debate sobre a forma urbana que permeou o século XX e como 

o edifício vertical se insere nessa discussão. Essa reflexão tem o 

objetivo de fornecer subsídios e estabelecer critérios que serão 

utilizados para agrupar os edifícios de acordo com as diferentes 

formas de desenho do espaço urbano, servindo de base, também, 

para a análise do capítulo 3.

E A DISCUSSÃO SOBRE A FORMA URBANA
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2.1 2.2

2.1
Cidade tradicional

Fonte: ROWE, 1981, p.67.

2.2
Cidade moderna

Fonte: ROWE, 1981, p.66.
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Ao longo do século XX, o debate arquitetônico sobre a forma urbana 

e o desenho da cidade ficou polarizado a partir de dois modelos que 

implicam diferentes relações entre arquitetura e espaço urbano. 

Ao buscar soluções para o crescimento das cidades, a partir das 

novas possibilidades tecnológicas, a arquitetura moderna promoveu 

uma ruptura na morfologia urbana tradicional, sedimentada ao longo 

do tempo, propondo uma reorganização dos elementos que definem 

o espaço urbano. As duas morfologias, da cidade tradicional e da 

cidade moderna, podem ser representadas graficamente através 

dos diagramas elaborados pelos arquitetos Colin Rowe e Fred 

Koetter na década de 1970 [imagens 2.1 e 2.2].

Uma é quase branca a outra quase negra; uma é uma acumulação 

de sólidos em um vazio em sua maior parte sem manipular, a 

outra é a acumulação de vazios em um sólido majoritariamente 

sem manipular, e em ambos os casos o fundo fundamentalmente 

promove uma categoria inteiramente diferente de figura: em um 

caso objeto, e no outro espaço. 1

A clara inversão na relação entre espaços construídos e áreas 

livres, ou vazios, que formam a cidade, alimentou a reflexão sobre 

a autonomia dos edifícios e a importância de sua relação com os 

espaços tradicionais da cidade, como ruas e praças.

2.1.1 A CIDADE TRADICIONAL  

Até o século XIX as regras morfológicas de construção da cidade 

se mantiveram relativamente constantes. A forma dos edifícios 

apresenta uma ligação direta com a geometria do lote e a posição que 

ocupam na quadra, resultando em uma clara definição dos volumes 

construídos e espaços livres. As edificações são implantadas no 

2.1 DOIS MODELOS DE CIDADE 

1 ROWE,  1981, 63-64.
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2.3
Largo de São Bento |

Início do século XX

Fonte: Guilherme Gaensly, 

Acervo da Biblioteca Nacional.
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alinhamento da via pública, reforçando seu desenho. Sem recuos 

laterais, o quarteirão é formado pela justaposição de edifícios 

compondo um volume construído único [LAMAS, 2014, p. 136; 

NOTO, 2017, p. 94; PORTZAMPARC, 1997, p. 38]. 

No modelo tradicional de ocupação, o espaço público da cidade 

[vazio] é claramente o negativo do espaço privado [construído], 

compondo um desenho onde sistema viário e quarteirão [volume 

construído] são indissociáveis. Segundo Lamas [2014]:

O espaço urbano organiza-se em tipos identificáveis e reconhecíveis 

como a rua, a praça, a avenida [...] Existe coerência, integração 

e dependência recíproca entre os vários elementos morfológicos 

que compõem o espaço. Por exemplo, a rua é definia pelos 

edifícios e constitui com estes uma unidade em que as várias 

partes são indissociáveis [...] No quarteirão, existe também total 

interdependência entre elementos que o constituem: traçados, 

lotes, edifícios, fachadas, logradouros, etc., e assim por diante. 2

Em São Paulo, a região do Centro Novo e do Centro Histórico 

[triângulo] foram edificados sobre a matriz tradicional, sem 

afastamentos entre edificações, configurando claramente ruas e 

praças [imagem 2.3].

2.1.2 A CIDADE MODERNA  

As formulações da arquitetura moderna sobre a cidade 

compreendem um grande número de experiências e projetos 

teóricos realizados após a Primeira Guerra Mundial na procura de 

novos modelos de organização do espaço urbano [LAMAS, 2014, 

p. 299]. A discussão moderna sobre a cidade irá se estruturar, por 

um lado, na negação do vínculo entre o sistema viário e o espaço 

construído e, por outro, na escassez de espaços livres e na melhoria 

das condições de salubridade dos edifícios. 

Os edifícios deixam de pertencer à estrutura superior do quarteirão 

e autonomizam-se. As ruas deixam de pertencer às relações 

físico-espaciais da cidade e reduzem-se a traçados de circulação 

e serviços. As implantações dos edifícios decorrem das melhores 

condições para habitação, e não da posição no quarteirão. 3

A negação da rua corredor4 [imagem 2.5], vista sob o aspecto 

negativo da proximidade dos edifícios com a rua e as dificuldades 

de circulação, é abandonada em favor de uma disposição que 

privilegia o desenho de áreas livres, a orientação solar e a livre 

circulação [imagem 2.6]. 

2 LAMAS, 2014, p. 136.

3 Ibidem, p. 302.

4 Termo utilizado por Le 

Corbusier para designar uma 

rua definida por edifícios em 

ambos os lados.
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2.5
Croqui | Le Corbusier | Rua corredor

Fonte: LE CORBUSIER, 1979, p. 17.

2.6
Croqui | Le Corbusier | Edifício sobre 

pilotis e a livre circulação.

Fonte: LE CORBUSIER, 1979, p. 45.

2.4

2.6

2.5

2.4
Caminho percorrido pelo urbanismo

Fonte: LE CORBUSIER, 1967, 

p.95-97.
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Ao afastar as edificações da via, negando a inter-relação entre rua, 

quadra e edificação, a cidade deixa de ser organizada a partir de 

seus espaços públicos [vazios], mas através da implantação dos 

edifícios [PORTZAMPARC, 1997, p. 38]. Dessa forma, os elementos 

morfológicos do sistema urbano como ruas, calçadas, edifícios e 

praças tornam-se independentes.

A imagem 2.4 mostra o caminho percorrido pelo urbanismo  moderno 

no pensamento sobre o desenho urbano. O aumento progressivo 

de áreas livres e a eliminação da subdivisão fundiária por lotes 

conduzem ao desenho da quadra aberta, onde a implantação dos 

edifícios é orientada pelo movimento do sol, garantindo afastamentos 

em relação à via pública e amplas áreas livres ajardinadas.

2.1.3 O EDIFÍCIO VERTICAL COMO ESTRUTURADOR URBANO

O processo de verticalização das cidades no início do século XX está 

diretamente ligado às reflexões do urbanismo moderno. O intenso 

processo de urbanização no final do século XIX, como um fenômeno 

mundial, agrava os problemas urbanos na cidade industrial. A 

ampliação da escala das edificações, construídas sobre a matriz 

anterior, diminuía, proporcionalmente, o afastamento entre elas, ao 

mesmo tempo em que o aumento do fluxo de veículos dificultava a 

relação direta dos edifícios com as vias públicas.

Nesse contexto de revisão dos modelos urbanos, alguns arquitetos 

como Le Corbusier e Ludwig Hilberseimer propuseram projetos 

urbanos teóricos que visavam acomodar o crescimento das cidades 

e a demanda por habitações e espaços de trabalho, utilizando o 

edifício vertical como elemento capaz de organizar espacial e 

funcionalmente o espaço urbano.

Nos projetos de Le Corbusier para a “Cidade Contemporânea para 

Três Milhões de Habitantes” de 1922 [imagem 2.7], no “Plano 

Voisin” de Paris de 1925 [imagem 2.8], e na “Ville Radieuse” 

[Cidade Radiosa] de 1930, o edifício vertical é entendido como 

elemento que estrutura a paisagem e as funções da cidade. O 

desenvolvimento das estruturas de aço e do concreto armado 

significou não apenas a liberação da função portante das paredes 

externas e o aumento das superfícies iluminantes, mas também a 

possibilidade de liberação total do chão da cidade, a ampliação de 

áreas verdes e a livre circulação [imagem 2.9]. Os usos com acesso 

mais restrito - como habitações e escritórios -, poderiam estar 

dispostos em qualquer pavimento acima do solo, possibilitando 

outros desenhos para o chão da cidade e para a relação entre 

espaço público e o espaço privado. 

Nos projetos de Le Corbusier o edifício vertical representa a 

possibilidade de concentração da área construída em altura, 
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2.7
Cidade contemporânea para três 

milhões de habitantes | 1922

Fonte: BOESIGER, 1995, p. 316.

2.8
Plano Voisin de Paris | 1925

Fonte: BOESIGER, 1995, p. 320.
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otimizando os serviços comuns e as infraestruturas urbanas, e 

liberando áreas livres. Os projetos apresentam alta densidade 

populacional e baixa ocupação do solo. Os arranha-céus cruciformes 

de escritórios ocupam 5% da superfície da cidade. Com 60 

pavimentos, marcam referências verticais na paisagem, enquanto 

os loteamentos residenciais ocupam 15% do espaço em lâminas 

“com reentrâncias” de 12 pavimentos [imagem 2.11].

No mesmo período, o arquiteto alemão Ludwig Hilberseimer 

apresenta outra interpretação espacial e urbana do edifício 

vertical no projeto para a “Cidade Vertical” de 1925. Enquanto 

Le Corbusier organiza seus planos urbanos horizontalmente, 

através de zonas funcionais com tipologias definidas para cada 

uso [imagens 2.7 e 2.11], Hilberseimer estrutura a cidade 

verticalmente, através da sobreposição de blocos funcionais: 

os edifícios habitacionais, dispostos em lâminas paralelas, são 

implantados sobre embasamentos comerciais. Entre os dois usos, 

um pavimento comum destinado aos pedestres interliga os edifícios 

habitacionais, mantendo a circulação de veículos e infraestruturas 

de mobilidade urbana junto ao chão da cidade [imagem 2.10; 

HILBERSEIMER, 1979, p. 17]. O edifício vertical é explorado como 

infraestrutura urbana, potencializando a concentração de usos e a 

multifuncionalidade. A independência entre os pavimentos permite 

que diferentes níveis do edifício tenham desenhos ou usos distintos, 

possibilitando a setorização vertical do espaço. 

2.1.4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE | 

A EXPERIÊNCIA DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA 

No cenário nacional, as reflexões sobre os modelos de cidade, assim 

como as pesquisas formais decorrentes das novas possibilidades 

técnicas, têm início com o projeto para o Ministério da Educação e 

Saúde no Rio de Janeiro em 1936 [imagem 2.12].

O projeto teve um longo percurso até sua versão final. Após a 

realização de um concurso público, cujo resultado foi considerado 

insatisfatório pelo Ministro Gustavo Capanema, Lúcio Costa é 

convidado a realizar uma nova versão do projeto sob a consultoria de 

Le Corbusier. Duas versões foram estudadas por Le Corbusier junto 
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2.9
Le Corbusier | 

Cidade Contemporânea para três 

Milhões de Habitantes | 1922 |

Arranha-céus de escritórios 

Fonte: BOESIGER, 1995, p. 319.

2.10
Ludwing Hilberseimer | 

Cidade Vertical | 1925

Fonte: HILBERSEIMER, 1979, p. 19.
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2.11
Comparação entre os quarteirões 

dos séculos XIV, XVIII e XIX com 

os arranha-céus cruciformes e as 

lâminas habitacionais da “Cidade 

Contemporânea para três milhões 

de habitantes” de Le Corbusier. 

Fonte: LE CORBUSIER, 2009, p. 94.
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2.12

I

II

III

2.13

2.13
Croquis do desenvolvimento 

do projeto do Ministério da 

Educação e Saúde

Fonte: SEGRE, 2013, p. 223.

2.12
Ministério da Educação e Saúde

Fonte: Marcel Gautherot, 1946, 

SEGRE, 2013, p. 280.
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com um grupo arquitetos brasileiros5 reunidos por Lúcio Costa, para 

um terreno próximo ao mar [imagem 2.13 - I] e outro para o terreno 

original do concurso na esplanada do Castelo [imagem 2.13 - II], 

versão que foi posteriormente desenvolvida.

Apesar do curto espaço de tempo em contato com Le Corbusier, 

cerca de um mês e meio, a proposta final desenvolvida pelo 

grupo de arquitetos apresenta grande maturidade na solução dos 

problemas enfrentados pelo projeto [BRUAND, 2002, p. 83]. A 

leitura da condição urbana do terreno, cercado por construções 

e não à beira-mar, levou a uma mudança na relação volumétrica 

proposta por Le Corbusier. A lâmina vertical é afastada da divisa 

do terreno e rotacionada, preservando, assim, a vista da Baía de 

Guanabara e do Pão de Açúcar [imagem 2.13 - III]. 

A implantação do edifício articula dois volumes perpendiculares 

de forma assimétrica: uma lâmina vertical com 15 pavimentos 

de escritórios é disposta parcialmente sobre um bloco horizontal 

que abriga usos públicos como uma galeria de exposições e 

um auditório, localizado no perímetro do terreno junto à Rua da 

Imprensa [imagens 2.14 a 2.17]. No pavimento térreo os pilotis 

com dez metros de altura, sob a lâmina, garantem a continuidade 

do espaço livre ao conectar as duas praças definidas pelo edifício.   

O MES definiu uma composição assimétrica sobre o terreno; valorizou 

o espaço público e a livre circulação do pedestre; estabeleceu uma 

nova articulação entre arquitetura e cidade através dos vazios e 

do projeto das áreas verdes. Primeiramente, localizou a lâmina de 

quinze andares no meio do terreno, recuada a sessenta metros das 

ruas adjacentes, erguida a dez metros do chão, permitindo a fluidez 

da área pública de todo o quarteirão por desaparecer do âmbito 

do pedestre, suspensa sobre o pórtico monumental. Em segundo 

lugar, manteve-se a perspectiva e as visuais abertas a partir das 

ruas principais Araújo Porto Alegre e Graça Aranha, enquanto a 

localização do volume baixo sobre pilotis delimitava, em conjunto 

com o teatro, as visuais à Rua da Imprensa contrapondo o conjunto 

aberto ao peso do Ministério do Trabalho. 6

A implantação do MES contrasta com o modelo de cidade proposto 

para o centro do Rio de Janeiro. Em 1927, após o desmonte do 

Morro do Castelo, o Prefeito Antônio Prado Júnior convidou o 

urbanista parisiense Donat-Alfred Agache para elaborar um Plano 

Diretor para o Rio de Janeiro. O projeto de matriz tradicional é 

baseado no sistema de quarteirões em bloco com pátios internos 

[imagem 2.18; SEGRE, 2013, p. 255-256]. 

6 SEGRE, 2013, p. 259.

5 A equipe era formada pelos 

arquitetos Lúcio Costa, Oscar 

Niemeyer, Affonso Eduardo 

Reidy, Carlos Leão, Jorge 

Moreira e Ernani Vasconcellos.
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1 Praça

2 Acesso Ministro

3 Acesso público

4 Acesso funcionários

5 Auditório

6 Salão de exposições

7 Sala de espera

8 Escritório Ministro

9 Terraço-jardim

11 Escritórios

2.14
MES | Planta pavimento térreo

2.15
MES | Planta embasamento

Fonte das imagens 2.13 a 2.16: 

Desenho do autor.
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2.18
Ministério da Educação e Saúde 

em contraste com o Plano Agache

Fonte: BOESIGER, 1995, p. 126.

No projeto do MES, a disposição dos volumes no terreno dissolve 

a noção de quarteirão como volume construído. O edifício é 

implantado sobre pilotis, permitindo a livre circulação na quadra, e 

com grandes afastamentos em relação às vias públicas. Sua relação 

com o espaço urbano e com o entorno construído se processa 

através dos vazios desenhados pelo edifício, onde praças e jardins 

estabelecem a continuidade do passeio. 

A situação do edifício em meio de quadra subvertia as normas de 

ocupação do Plano Agache [que obrigava a construção dos volumes 

alinhados no perímetro externo do lote [...], e refletia um modelo 

de implantação de arranha-céus isolados não caracterizadores das 

combatidas ruas-corredor, remontando ao urbanismo da Cidade de 

Três Milhões de Habitantes ou ao Plano Voisin. O volume lamelar 

sobre pilotis e os dois blocos baixos [um dos quais também sobre 

pilotis] liberam uma esplanada aberta que dissolve o sentido 

tradicional de quadra fechada por edificações e constitui uma 

praça/jardim público. 7

7 SEGAWA, 2002, p. 91.
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A pesquisa em acervos de revistas e jornais resultou no levantamento 

de trinta edifícios verticais construídos na Avenida Paulista entre 

1937 e 1972. Apresentado no capítulo em forma de fichas que 

organizam o material pesquisado, o levantamento tem o objetivo 

de permitir a visualização e comparação da produção arquitetônica 

que compõe o universo da pesquisa, aproximando características 

comuns entre os edifícios.

A produção arquitetônica das décadas de 1950 e 1960 representa a 

maturidade do projeto moderno brasileiro iniciado com a construção 

do MES e com as primeiras experiências modernas na década de 

1930. O reconhecimento internacional, a ampliação do número de 

periódicos especializados [que publicavam amplamente a produção 

do período],  a criação de escolas de arquitetura [autônomas dos 

cursos de engenharia], e a atuação dos arquitetos cariocas em 

outros estados8 facilitaram a disseminação da linguagem moderna 

[SEGAWA, 2002, p. 130-131]. Entretanto, o estabelecimento de 

um repertório formal comum não significou uma padronização das 

soluções de implantação dos edifícios. A frequente generalização 

da negação da rua corredor e da afirmação da autonomia do 

edifício no lote como abordagem única da arquitetura moderna 

configuram, na verdade, apenas uma de suas vertentes. Verifica-se 

na produção estudada o reconhecimento da cidade no projeto do 

edifício, através da valorização do espaço urbano e seus espaços 

tradicionais. Até mesmo os edifícios que privilegiam o desenho de 

áreas livres e maiores afastamentos buscam integrar seu desenho à 

cidade configurando espaços na escala do pedestre.

2.2.1 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS EDIFÍCIOS

A Avenida Paulista, diferentemente da região central da cidade, 

teve seu processo de verticalização realizado sobre uma matriz que 

obrigava o isolamento do edifício em relação aos limites do lote. 

2.2 EDIFÍCIOS VERTICAIS CONSTRUÍDOS NA AVENIDA PAULISTA

ENTRE 1937 e 1972

8 Como por exemplo a atuação dos 

arquitetos cariocas Oscar Niemeyer 

e Abelardo de Souza para o BNI no 

início dos anos 1950.
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I O EDIFÍCIO VERTICAL E A ESTRUTURA URBANA

Tipologia onde o edifício estabelece uma relação direta com os 

elementos tradicionais da cidade, reafirmando seu desenho através 

de alinhamentos – com a Avenida Paulista, com os edifícios vizinhos 

ou com o desenho do quarteirão – e ofertando usos abertos à 

calçada no pavimento térreo.

2.19 I, II E III
Diagramas de identificação das 

tipologias de implantação

Fonte: Desenho do autor.

Entretanto, a imposição de recuos não significou a desarticulação 

entre os edifícios e o espaço urbano. Os edifícios verticais construídos 

dentro do recorte da pesquisa apresentam implantações que 

consideram diferentes formas de relação com o espaço da Avenida, 

desde ocupações mais densas que estabelecem uma relação direta 

com a calçada e possibilidades de percurso interno para o pedestre, 

até edifícios que privilegiam o desenho de áreas livres e menores 

taxas de ocupação do terreno.

Considerando tais parâmetros e a reflexão sobre os modelos de 

cidade, os edifícios foram agrupados em três tipologias. Apesar de 

existirem variações e certas adaptações dentro de cada grupo, suas 

características principais em relação à implantação permanecem 

constantes. O agrupamento dos edifícios é utilizado na pesquisa 

como metodologia de análise, conduzindo a leitura ao identificar 

características comuns e elementos constantes assim como por 

ressaltar a diversidade de estratégias de implantação dentro da 

produção estudada. No capítulo 3 alguns edifícios de cada grupo 

serão analisados, ressaltando as especificidades e singularidades 

dos projetos. 
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II O EDIFÍCIO VERTICAL E AS ÁREAS LIVRES

Tipologia em que o edifício é implantado total ou parcialmente 

sobre pilotis, ocupando a menor superfície possível de terreno, e 

privilegiando o desenho de áreas livres e jardins. Frequentemente 

os volumes verticais são dispostos no terreno com afastamentos 

maiores que o recuo obrigatório em relação aos limites do lote.

III LÂMINA-EMBASAMENTO 

Tipologia que associa dois ou mais volumes com características 

diferentes: um volume horizontal que abriga usos coletivos e 

estabelece a relação com a calçada e os limites do terreno; e um 

ou mais volumes verticais, onde usos como habitações e escritórios 

desfrutam de certo resguardo garantido por afastamentos e vazios.



128

1 3

23

29

20
25

7

124

30

26

2221

2

15

2.20
Fonte: Desenho do autor sobre o Mapa Sara Brasil com a 

inclusão de edifício verticais construídos no período.
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1 EDIFÍCIO ANCHIETA

Avenida Paulista 2.584

PROJETO

Marcelo e Milton Roberto [MM Roberto]

CONSTRUÇÃO 

1941-43 [Cavalcanti Junqueira S.A. Construtores]

ÁREA DO TERRENO 

2.970,60 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

12.330,00 m²

TOMBAMENTO 

CONPRESP - Resolução 44/18

2.21
Edifício Anchieta no cruzamento 

com a Avenida Angélica

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.

Tipologia I
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EDIFÍCIO 

Projetado pelos irmãos Marcelo e Milton Roberto, o Edifício Anchieta 

foi encomendado e financiado pelo IAPI [Instituto de Aposentadoria 

e Pensão dos Industriários] com a intenção de servir de residência 

de aluguel para os funcionários aposentados da indústria. 

Localizado em um terreno entre três vias importantes - as Avenidas 

Paulista e Angélica e a Rua da Consolação -, o edifício é composto 

por térreo e sobreloja comerciais e dez pavimentos habitacionais 

com um total de 72 apartamentos, sendo 50 unidades simples 

de 115m² voltadas para a Avenida Paulista e 12 unidades duplex 

com área entre 116m² e 122m² no bloco com acesso pela Avenida 

Angélica. Na esquina entre as duas vias, 10 unidades simples, 

com área de 108m², fazem a conexão visual entre os dois blocos, 

aproveitando a dupla orientação da unidade [imagem 2.21].

No pavimento térreo os fechamentos de vidro são recuados, 

revelando a primeira linha de pilares do edifício e desenhando um 

espaço coberto de transição que permite o acesso às lojas e às 

circulações verticais dos blocos habitacionais.

2.22
Edifício Anchieta no cruzamento 

com a Rua da Consolação

Fonte: Foto do autor, 2018.
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2 EDIFÍCIO ARIONA

Avenida Paulista 1.793

2.23
Edifício Ariona

Fonte: João Wainer, 03/03/1997, 

Acervo Folhapress.

PROJETO

Marjan Ryszard Glogowski 

CONSTRUÇÃO 

1953-56 [Escritório Técnico Lucjan Korngold]

Edifício demolido no início dos anos 2000

ÁREA DO TERRENO 

1.750,00m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

5.850,00 m²

Tipologia II
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1 Sala de estar

2 Escritório 

 3 Dormitório 

 4 Cozinha 

2.24
Edifício Ariona | 

Planta do Pavimento tipo

Fonte: Desenho do Autor.

EDIFÍCIO 

O Edifício Ariona é composto por 13 pavimentos habitacionais com 

um apartamento por andar de aproximadamente 450m² e usos 

comuns no pavimento térreo.

Localizado em um terreno profundo [25 metros de largura por 70 

de comprimento] no meio da quadra entre a Rua Peixoto Gomide 

e Alameda Min. Rocha Azevedo, o Edifício Ariona é implantado na 

parte frontal do lote, no limite do recuo, liberando um amplo jardim 

ao fundo. O volume construído, implantado sobre pilotis, ocupa 

cerca de 25% da superfície do terreno. 

A setorização da planta habitacional dispõe os usos sociais voltados 

para a Avenida Paulista, enquanto os dormitórios aproveitam as 

vistas para o jardim interno. 

Após o alargamento da Paulista nos anos 1970, o Edifício Ariona 

passou por um gradativo abandono até ser vendido9 e posteriormente 

demolido para dar lugar a sede de um banco.

2 1

Avenida Paulista

3

4

3 3 3

0 5 10

9 O Estado de S. Paulo, 

09/09/1994, Caderno 

Cidades, p.08.

LEGENDA

Circulações Verticais

Programas
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PROJETO

Giancarlo Palanti [Construtora Alfredo Mathias S/A]

CONSTRUÇÃO 

1952-54

ÁREA DO TERRENO 

2.820,00 m² 

ÁREA CONSTRUÍDA 

4.950,00 m² 

Avenida Paulista 2.494 / 2.518

3 EDIFÍCIOS GIBRALTAR E CHIPRE

2.25
Edifícios Gibraltar e Chipre

Fonte: Revista Acrópole, n. 204, 

set/1955, p. 11.

Tipologia I
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2.26
Estudo das fachada do Edifício 

Gibraltar e do Cine Trianon para 

a Rua da Consolação.

 Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.

EDIFÍCIO 

Localizados na esquina da Avenida Paulista com a Rua da 

Consolação,  os Edifícios Gibraltar e Chipre foram projetados junto 

com o Cine Trianon [atual Cine Belas Artes] pelo arquiteto italiano 

Giancarlo Palanti durante o período em que trabalhou para a 

Construtora Alfredo Mathias, entre 1952 a 1954 [SANCHES, 2004, 

p. 170].  

O edifício habitacional é formado por dois blocos justapostos - o 

Gibraltar na esquina com a Rua da Consolação e o Chipre voltado 

para a Paulista -, cada um com 13 pavimentos e composto por dois 

apartamentos por andar servidos por uma prumada de circulação 

vertical cada. Os dois primeiros pavimentos são levemente recuados 

e revestidos de pedra formando um embasamento que contrasta 

com a transparência do volume do 2º ao 13º pavimento.

Após o alargamento e as mudanças de uso da Avenida, os Edifícios 

Gibraltar e Chipre foram gradativamente sendo convertidos para 

usos comerciais e escritórios, permanecendo hoje apenas algumas 

residências no edifício.
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PROJETO

Abelardo de Souza 

CONSTRUÇÃO 

1952-56 [Sociedade Comercial e Construtora S.A.]

ÁREA DO TERRENO 

2.580,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

22.881,74 m²

PAISAGISMO 

Miranda Martinelli

TOMBAMENTO 

CONPRESP - Resolução 44/18

Avenida Paulista 2.239

4 EDIFÍCIO TRÊS MARIAS

2.27
Edifício Três Marias

Fonte: Hugo Massaki Segawa, 1978, 

Acervo da Biblioteca da FAU USP.

Tipologia I
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2.28
Anúncio do Edifício Três Marias

Fonte: Folha da Manhã, 

03/02/1952, p. 12.
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EDIFÍCIO 

Projetado pelo arquiteto Abelardo de Souza para o BNI/CNI, o 

Edifício Três Marias está localizado em um terreno de esquina, entre 

a Avenida Paulista e a Rua Haddock Lobo, e é composto por três 

blocos de apartamentos independentes10 que compõem juntos um 

volume em “L”, abrigando um total de 95 apartamentos distribuídos 

em 18 pavimentos.

O acesso pela Avenida Paulista originalmente era feito através de 

uma marquise curva com delgados pilares cilíndricos cercada pelo 

jardim das unidades habitacionais que ocupavam o pavimento 

térreo [imagem 2.29]. Com o alargamento da Avenida, tanto a 

marquise quanto o jardim frontal foram removidos e as habitações 

substituídas por espaços comerciais. 

A implantação do edifício, alinhado com o recuo para a Avenida 

Paulista e sem recuos para a Rua Haddock Lobo, conforma o 

desenho da esquina, valorizando a situação urbana do lote através  

das alternâncias no tratamentos das fachadas [imagem 2.27].

2.29
Marquise de acesso do 

Edifício Três Marias

Fonte: Revista Habitat, n. 30, 

maio/1956, p. 62.

10 Edifícios Maria Cristina, 

Maria Júlia e Maria Regina.
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Avenida Paulista 620

5 EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS

PROJETO

Abelardo de Souza 

CONSTRUÇÃO 

1953-59 [Sociedade de Engenharia Cyro Ribeiro Pereira Ltda.]

ÁREA DO TERRENO 

4.940,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

48.664,00 m²

PAINEL ARTÍSTICO 

Clóvis Graciano 

TOMBAMENTO 

CONPRESP - Resolução 44/18

Tipologia III

2.30
Edifício Nações Unidas

Fonte: José Moscardi, Revista 

Acrópole, n. 262, ago/1960, p. 272.
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2.31
Anúncio do Edifício Nações Unidas

Fonte: Folha da Manhã, 

23/07/1953, p. 08.
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EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno com frente para três vias - Avenida 

Paulista, Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Rua São Carlos do 

Pinhal -, o Edifício Nações Unidas foi o segundo projeto realizado 

por Abelardo de Souza para o BNI/CNI. 

O projeto teve duas versões, ambas partindo do mesmo 

princípio compositivo: lâminas habitacionais implantadas sobre 

embasamentos comerciais que ocupam toda a área permitida 

do terreno e estabelecem a conexão por galeria entre a Avenida 

Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal.

A versão original do projeto previa uma lâmina curva, paralela à 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, e outra lâmina paralela à Avenida 

Paulista [imagem 2.32]. Para um maior aproveitamento da área 

construída permitida, a solução definitiva organiza o programa 

habitacional em três blocos, dois paralelos e um perpendicular à 

Avenida Paulista [imagem 2.33], abrigando unidades habitacionais 

de um e dois dormitórios, com área variando de 67 a 114m². 

2.32
Fotomontagem | Projeto original

Fonte: Revista Habitat, n. 39, 

fev/1957, p.16.

2.33
Fotomontagem | Projeto  final

Fonte: Revista AD - Arquitetura e 

Decoração, n. 01, set/1953, p. 03.
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Avenida Paulista 266

6 EDIFÍCIO RIBEIRÃO PRETO

PROJETO

Cavalcanti Junqueira S.A. Construtores

CONSTRUÇÃO 

1955-56 

ÁREA DO TERRENO 

600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

3.000,00 m²

Tipologia I

2.34
Edifício Ribeirão Preto

Fonte: Foto do autor, 2019.
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EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno de esquina, entre a Avenida Paulista e a 

Rua Teixeira da Silva, o Edifício Ribeirão Preto abriga um programa 

habitacional distribuído em 10 pavimentos.

A implantação do edifício guarda certa semelhança com os Edifícios 

Gibraltar e Chipre. A localização no limite dos alinhamentos reforça 

o desenho da esquina, assim como o revestimento de pedra que 

cobre parte do pavimento térreo destaca o embasamento do corpo 

do edifício [imagem 2.35]. O acesso aos apartamentos é feito pela 

Rua Teixeira da Silva, enquanto originalmente uma clínica médica 

ficava voltada para a Avenida Paulista.

O desenho das fachadas também valoriza a posição do edifício 

na quadra alternando grandes caixilhos e um plano marcado por 

reentrâncias que formam as varandas dos dormitórios.

2.35
Edifício Ribeirão Preto em obras

Fonte: Revista Acrópole, n. 218, 

dez/1956, p. 18.
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PROJETO

Siemeon Fichel [Flamengo S/A]

CONSTRUÇÃO 

1953-55 

[Stabile Engenharia e Construções Ltda.]

ÁREA DO TERRENO 

3.090,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

28.700,00 m²

Avenida Paulista 1.745

7 EDIFÍCIO BARONESA DE ARARY

2.36
Edifício Baronesa de Arary

Fonte: Autor desconhecido, 

1957, Acervo Fundação Energia e 

Saneamento.

Tipologia III
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2.37
Anúncio Edifício Baronesa de Arary

Fonte: Folha da Manhã, 

04/04/1954, p. 13.
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EDIFÍCIO 

Primeiro edifício realizado em São Paulo pela incorporadora carioca 

Flamengo S/A, o Edifício Baronesa de Arary fica localizado na 

esquina entre a Avenida Paulista e Rua Peixoto Gomide e abriga 

556 unidades habitacionais de tamanhos variados divididos em 

quatro blocos que compõem um volume único: Côte d’Azur com 

25 apartamentos de três dormitórios; blocos Rajah e Capri jutos 

somam 431 quitinetes; e 100 apartamentos de dois dormitórios no 

bloco Acapulco11.

A proposta original do edifício criava uma relação com o Parque 

Trianon, vizinho ao terreno, através de um amplo recuo ajardinado 

com acesso de pedestres por uma marquise em pilotis que 

sustentava no pavimento superior um terraço-jardim com a área 

comum do edifício [imagem 2.37]. Durante a construção, o projeto 

sofreu uma série de alterações e reduções no programa inicial. A 

marquise e a laje de uso comum foram simplificadas e o pavimento 

térreo passou a abrigar espaços comerciais [imagem 2.38].

2.38
Acesso atual do Edifício 

Baronesa de Arary

Fonte: Foto do autor, 2019.

11 Folha de S. Paulo, 20/12/1994, 

caderno São Paulo p. 3-2.
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PROJETO

João Artacho Jurado 

[Monções Construtora e Imobiliária S/A] 

CONSTRUÇÃO 

1952-60

ÁREA DO TERRENO 

3.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

22.850,70 m²

Avenida Paulista 1.195

8 EDIFÍCIO SAINT HONORÉ

2.39
Edifício Saint Honoré

Fonte: 29/07/60, FRANCO, 

2008, p. 198.

Tipologia II
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2.40
Anúncio Edifício Saint Honoré

Fonte: Folha da Manhã, 

20/05/52, p. 02.
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2.41
Edifício Saint Honoré em obras

Fonte: FRANCO, 2008, p. 192.

EDIFÍCIO 

Projetado pelo empresário João Artacho Jurado, proprietário da  

construtora Monções, o Edifício Saint Honoré fica localizado em 

um terreno com duas frentes para ruas opostas, Avenida Paulista 

e Alameda Santos. O edifício é composto por quatro blocos 

habitacionais justapostos, dois transversais e dois longitudinais 

ao terreno, formando uma lâmina única com 24 pavimentos. O 

programa comum do edifício fica localizado no pavimento térreo 

com salão de festas, jardim de inverno, e piscina, além de um 

terraço-jardim na cobertura.

O volume do edifício ocupa cerca de 25% do terreno, liberando 

amplas áreas para jardins e usos comuns. No acesso principal, pela 

Avenida Paulista, uma marquise sinuosa conduz o pedestre aos 

vestíbulos de acesso aos apartamentos e estabelece um contraste 

formal com o volume ortogonal do edifício [imagem 2.40].



150

PROJETO

Engenheiro Arão Sahm 

CONSTRUÇÃO 

1952-55

ÁREA DO TERRENO 

1.375,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

7.660,00 m²

Avenida Paulista 639

9 EDIFÍCIO SILVANA

2.42
Edifício Silvana

Fonte: Foto do autor, 2019.

Tipologia II



151

2.43
Anúncio Edifício Silvana

Fonte: Folha da Manhã, 

06/03/1955, p. 08.
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EDIFÍCIO 

O programa habitacional é distribuído em 20 pavimentos com dois 

apartamentos de três dormitórios por andar. A setorização da planta 

mantém as áreas sociais e íntimas voltadas para a Avenida Paulista 

e áreas de serviço e circulações para a fachada oposta [imagem 

2.44]. 

O edifício é implantado com um recuo de 15 metros em relação à 

Avenida Paulista e originalmente o acesso de pedestres era feito por 

uma delgada marquise em meio ao jardim frontal [imagem 2.43]. 

Tanto o jardim quanto a marquise foram removidos no alargamento 

da Avenida na década de 1970.

A fachada frontal apresenta generosas aberturas com um leve recuo 

no fechamento dos dormitórios em relação à sala criando uma aba 

de proteção dos caixilhos [imagem 2.42].

2.44
Planta pavimento tipo

Fonte: Folha da Manhã, 

14/11/1954, p. 06.

0 1 5
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10 CONJUNTO RESIDENCIAL 
     SUÍÇO

Avenida Paulista 671

2.45
Conjunto Residencial Suíço

Fonte: Foto do autor, 2018.

PROJETO

Flamengo S/A Comércio e Construção  

CONSTRUÇÃO 

1956-1958 [Flamengo S/A Comércio e Construção] 

ÁREA DO TERRENO 

3.440,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

27.300,00 m²

EDIFÍCIO 

O segundo edifício construído na Avenida Paulista pela incorporadora 

carioca Flamengo S/A se mostra bem mais modesto em relação ao 

Baronesa de Arary. Sem os jardins e programas comuns, o edifício 

conta com 21 pavimentos habitacionais em um volume único.

Tipologia I
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PROJETO

Jacques Pilon e Gian Carlo Gasperini 

CONSTRUÇÃO 

1955-58

ÁREA DO TERRENO 

6.070,00m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

27.508,00m²

TOMBAMENTO 

CONDEPHAAT - Resolução SC 11/10  

CONPRESP - Resolução 28/17

11 EDIFÍCIOS PAULICÉIA E 
     SÃO CARLOS DO PINHAL

2.46
Edifícios Paulicéia e 

São Carlos do Pinhal.

Fonte: José Moscardi, 

Revista Acrópole, n. 246, 

abr/1959, p. 205.

Avenida Paulista 960 Tipologia II
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EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno com duas frentes para vias opostas – 

Avenida Paulista e Rua São Carlos do Pinhal –, o projeto é composto 

por dois blocos habitacionais idênticos com 23 pavimentos cada. 

Implantados sobre pilotis, os edifícios ocupam cerca de 20% 

do terreno, o que possibilitou a liberação de amplas áreas livres 

ajardinadas no pavimento térreo. Os blocos são dispostos com 

afastamentos generosos – 30 metros das vias públicas e 35 metros 

entre eles – desenhando três espaços livres no terreno interligados 

pelo desenho do paisagismo [imagem 2.47].

O desenho das fachadas voltadas para a Avenida Paulista e Rua São  

Carlos do Pinhal é resolvido com um único elemento de caixilho 

conjugado a um sistema de persianas de enrolar. Justaposto 

continuamente, sem interrupções, esse elemento confere certa 

variação no desenho da fachada  através do próprio mecanismo de 

abertura [imagem 2.46]. 2.47
Implantação Edifícios Paulicéia 

e São Carlos do Pinhal

Fonte: Revista Acrópole, 

n. 246, abr/1959, p. 207. Avenida Paulista

Rua São Carlos do Pinhal
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PROJETO

David Libeskind 

CONSTRUÇÃO 

1956-62 [Construtora Warchavchik Neumann Ltda]

ÁREA DO TERRENO 

14.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

123.530,00 m²

TOMBAMENTO 

CONDEPHAAT - Resolução SC 22/05

CONPRESP - Resolução 06/15

Avenida Paulista 2.073

12 CONJUNTO NACIONAL

2.48
Conjunto Nacional

Fonte: Foto do autor, 2019.

Tipologia III
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2.49
Anúncio Conjunto Nacional

Fonte: O Estado de S. Paulo, 

26/07/1958, p. 07.  
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EDIFÍCIO 

O Conjunto Nacional está implantado em um terreno com 

características únicas na Avenida Paulista, uma quadra inteira, sem 

a subdivisão por lotes, definida pelas Ruas Augusta e Padre João 

Manoel, Alameda Santos e a própria Avenida Paulista.

Projetado pelo arquiteto David Libeskind, o edifício consiste na 

articulação de dois volumes: um embasamento horizontal que 

ocupa todo o terreno onde galerias comerciais conectam as quatro 

vias; e a lâmina vertical com 25 pavimentos, afastada 70 metros da 

calçada da Avenida Paulista, e que por sua vez é composta por três 

edifícios justapostos, porém independentes, o edifício residencial 

Guayupiá e os edifícios de escritórios Horsa I e Horsa II. Entre os 

dois volumes, um pavimento com atividades comuns e um terraço-

jardim faz a transição entre o espaço público e os usos mais restritos.

2.50
Vista do Conjunto Nacional a 

partir da Alameda Santos

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.
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PROJETO

Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano e Silva 

CONSTRUÇÃO 

1958-64 [Adolpho Lindenberg Ltda]

ÁREA DO TERRENO 

2.142,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

12.856,80 m²

TOMBAMENTO 

CONPRESP - Resolução 44/18

Avenida Paulista 726

13 EDIFÍCIO 5ª AVENIDA

2.51
Edifício 5ª Avenida

Fonte: Acervo PPMS

Tipologia III
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2.52
Anúncio Edifício 5ª Avenida

Fonte: Folha da Manhã, 

09/08/1959, p. 09.
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2.53
Foto da Maquete

Fonte: Boer, Revista Acrópole, 

n.255, jan/1960, p. 88.

2.54
Foto da Maquete

Fonte: Boer, Revista Acrópole, 

n.255, jan/1960, p. 90.

EDIFÍCIO 

O Edifício 5ª Avenida é fruto de um concurso realizado em 1958 pela 

empresa Invicta S/A, em parceria com o Instituto de Arquitetos do 

Brasil, e que teve os arquitetos João Batista Vilanova Artigas, Eduardo 

Corona e Oswaldo Bratke na comissão julgadora. Os arquitetos 

Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano e Silva ficaram com 

o primeiro lugar e os arquitetos Abelardo de Souza e Gian Carlo 

Gasperini com o segundo e terceiro lugares respectivamente. 

O edifício é composto por dois volumes, um embasamento comercial, 

afastado 25 metros do alinhamento do terreno, que se desdobra em 

dois pavimentos em meios-níveis acessados por rampas a partir da 

calçada da Avenida Paulista [imagem 2.54], e a lâmina vertical, 

implantada de forma assimétrica no terreno, abrigando os escritórios 

[imagem 2.53]. A fachada noroeste era originalmente protegida por 

brises metálicos móveis com uma pequena fresta que marcava a 

posição da circulação vertical. As proteções solares foram retiradas 

no início dos anos 2000.
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Avenida Paulista 21

14 EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH

PROJETO

Construtora Engelberg & Mahler Ltda

CONSTRUÇÃO 

1958-64 [Construtora Engelberg & Mahler Ltda]

ÁREA DO TERRENO 

2.120,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

9.135,00 m²

2.55
Edifício Queen Elizabeth

Fonte: José Moscardi, 

Revista Acrópole, n. 282, 

mai/1962, p. 203.

Tipologia II
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2.57
Anúncio Edifício Queen Elizabeth

Fonte: Folha da Manhã, 

30/11/1958, p. 05.

2.56 2.57

2.56
Edifício Queen Elizabeth

Fonte: José Moscardi, Revista 

Acrópole, n. 282, mai/1962, p. 203.
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EDIFÍCIO 

Localizado próximo à Praça Oswaldo Cruz, o Edifício Queen Elizabeth 

abriga um programa habitacional distribuído em 21 pavimentos 

com dois apartamentos por andar de 2 e 4 dormitórios, com 170m² 

e 240m² respectivamente, sendo a unidade maior voltada para a 

Avenida Paulista [imagem 2.58].

O edifício ocupa apenas 20% da superfície do terreno, o que 

possibilita um extenso jardim no pavimento térreo com atividades 

comuns para os moradores. O acesso ao edifício era realizado 

através de uma marquise que conduzia o pedestre à prumada de 

circulação vertical [imagens 2.55 e 2.57]. A marquise e o jardim 

frontal foram removidos com o alargamento da Avenida. 

A disposição assimétrica do edifício no terreno favorece a setorização 

da planta permitindo que as áreas sociais e dormitórios fiquem 

voltadas para a Avenida Paulista e para o afastamento lateral do 

terreno, enquanto cozinhas, serviços e circulações verticais ficam 

localizadas junto à divisa lateral [imagem 2.59].

2.58
Edifício Queen Elizabeth | 

Planta pavimento tipo

Fonte: Revista Acrópole, n. 282, 

mai/1962, p. 203.

2.59
Edifício Queen Elizabeth | 

Implantação 

Fonte: Desenho do autor.
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PROJETO

Jorge Nasser 

CONSTRUÇÃO 

1961-63 [Construtora Exelbras]

ÁREA DO TERRENO 

1.145,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

6.600,00 m²

Avenida Paulista 1.765

15 EDIFÍCIO SCARPA

2.60
Edifício Scarpa

Fonte: Foto do autor, 2018.

Tipologia III
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2.61
Edifício Scarpa | Plantas

Fonte: Revista Acrópole, 

n. 292, mar/1963, p. 121. 

0 2 10

Avenida Paulista
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2.62
Edifício Scarpa | Foto da maquete

Fonte: Revista Acrópole, 

n. 292, mar/1963, p. 120.

EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno estreito [18 metros de largura por 65 

metros de profundidade] no meio da quadra entre a Rua Peixoto 

Gomide e a Alameda Ministro Rocha Azevedo, o Edifício Scarpa é 

composto pela sobreposição de três volumes com usos comerciais 

e escritórios [imagem 2.62].

No pavimento térreo, quatro lojas são acessadas por uma galeria 

lateral coberta que também conduz à prumada de circulação 

vertical do edifício. O primeiro pavimento abriga salas de reunião 

e espaços coletivos, enquanto os escritórios são distribuídos em 15 

pavimentos na lâmina vertical. O núcleo de circulação vertical e 

áreas molhadas, localizado de forma assimétrica na planta, defini 

dois espaços de trabalho com tamanhos diferentes. Entre os dois 

volumes, um pavimento com restaurante e terraço-jardim faz a 

transição entre os usos. 
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PROJETO

Escritório Técnico Figueiredo Ferraz 

CONSTRUÇÃO 

1958-66

ÁREA DO TERRENO 

6.630,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

68.000,00 m²

Avenida Paulista 900

16 EDIFÍCIO GAZETA

2.63
Edifício Gazeta

Fonte: Acervo Gazeta Press.

Tipologia I
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2.64
Desenho do projeto original do 

Edifício Gazeta

Fonte: FRANCFORT, 2010, p. 45.

EDIFÍCIO 

Projetado pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, o 

Edifício Gazeta abriga um programa multifuncional distribuído em 

17 pavimentos com duas faculdades, um colégio, quatro salas de 

cinema, um teatro para 700 lugares e a sede da TV Gazeta.

Projetado para ser “o maior prédio do mundo em concreto armado”, 

nas palavras de Figueiredo Ferraz [FRANCFORT, 2010, p. 44], o 

edifício nunca foi inteiramente finalizado. Em 1966, quando dois 

terços da obra estavam concluídos [82 metros de altura], o edifício 

começou a ser utilizado oficialmente. A conclusão da obra foi adiada 

e o edifício permaneceu incompleto, com quase metade da altura 

que teria inicialmente [imagem 2.64].

Na calçada da Avenida Paulista destacam-se dois elementos: um 

mural inclinado, originalmente uma pintura da bandeira do Estado 

de São Paulo substituído por um mosaico de concreto em 1978; e 

a ampla escadaria coberta que acabou se transformando em ponto 

de encontro na Avenida [imagem 2.63].
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PROJETO

Jacques Pilon 

CONSTRUÇÃO 

1959-64

ÁREA DO TERRENO 

2.630,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

10.675,00 m²

Avenida Paulista 1.207

17 EDIFÍCIO MILAN

2.65
Edifício Milan

Fonte: Foto do autor, 2019.

Tipologia III
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2.66
Edifício Milan visto a partir da 

Rua Pamplona

Fonte: Foto do autor, 2018.

EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno na esquina entre a Avenida Paulista e a 

Rua Pamplona, vizinho ao Edifício Saint Honoré, o Edifício Milan é 

composto por um embasamento comercial, que ocupa quase todo 

o terreno e acomoda o edifício na topografia, e a torre habitacional 

com 24 pavimentos. 

A conexão entre as duas ruas pode ser feita internamente por 

meio de uma galaria comercial. A diferença de nível permite que o 

embasamento, no limite do terreno junto à Rua Pamplona, abrigue 

um nível de sobreloja [imagem 2.66]. A torre é recuada cerca de 

35 metros do limite original do terreno, garantindo certo resguardo 

para os moradores. Entre o embasamento e a torre, um pavimento 

livre faz a transição entre os programas e abriga os usos comuns do 

edifício com um terraço-jardim e uma piscina.
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Avenida Paulista 326

18 EDIFÍCIO MARIA JOSÉ

PROJETO

Construtora Alberto Nagib Rizkallah   

CONSTRUÇÃO 

1961-64

ÁREA DO TERRENO 

1.570,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

9.766,00 m²

EDIFÍCIO 

O edifício é composto por um embasamento comercial e a torre de 

escritórios com salas de 45m² distribuídas em 20 pavimentos. O 

pavimento térreo é alinhado com o limite do recuo frontal enquanto 

a torre é implantada cerca de 15 metros do alinhamento do terreno.

2.67
Edifício Maria José

Fonte: Foto do autor, 2019.

Tipologia III
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PROJETO

Soc. Construtora Heleno e Fonseca S.A. 

CONSTRUÇÃO 

1962

ÁREA DO TERRENO 

870,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

3.820,00 m²

EDIFÍCIO 

Localizado próximo à Praça Oswaldo Cruz, ao lado do Hospital 

Santa Catarina, o Edifício Arcádia abriga um programa habitacional 

distribuído em 10 pavimentos com um apartamento por andar de 

aproximadamente 275m² e térreo livre em pilotis.

Avenida Paulista 66

19 EDIFÍCIO ARCÁDIA

2.68
Edifício Arcádia

Fonte: Foto do autor, 2019.

Tipologia II
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PROJETO

Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco 

CONSTRUÇÃO 

1962-65 [Sociedade Comercial e Construtora S/A]

ÁREA DO TERRENO 

2.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

15.715,00 m²

PAISAGISMO | PAINEL ARTÍSTICO

Roberto Burle Marx

TOMBAMENTO 

CONDEPHAAT - Resolução SC 81/13 

CONPRESP - Resolução 24/17

Avenida Paulista 1.948

20 BANCO SUL AMERICANO

2.69
Banco Sul Americano

Fonte: José Moscardi, Acervo da 

Biblioteca da FAU USP.

Tipologia III
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EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno de esquina, entre a Avenida Paulista e a 

Rua Frei Caneca, o edifício do Banco Sul Americano [atual Banco 

Itaú] é composto por dois volumes, um embasamento que ocupa 

toda área do terreno e abriga uma agência bancária, e uma lâmina 

vertical, perpendicular à Avenida Paulista, com salas de escritórios. 

O embasamento, ao mesmo tempo em que se adapta a irregularidade 

do terreno, é contornada por uma varanda contínua que, junto com 

os jardins desenhados por Burle Marx, cria uma transição para o 

espaço interior e valoriza a situação de esquina do terreno [imagem 

2.70]. A lâmina implantada de forma assimétrica amplia a calha da 

Rua Frei Caneca [imagem 2.69].

As fachadas, tanto no embasamento quando na lâmina vertical, são 

protegidas por brises metálicos adaptados a cada orientação que, 

além de garantirem o conforto térmico do edifício, conferem certa 

plasticidade às fachadas criando efeitos de luz e sombra e uma 

unidade de linguagem ao edifício.

2.70
Banco Sul Americano | 

Embasamento visto da esquina 

com a Rua Frei Caneca

Fonte: José Moscardi, Acervo da 

Biblioteca da FAU USP.
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PROJETO

Construtora Alberto Nagib Rizkallah 

CONSTRUÇÃO 

1964-68 [Construtora Alberto Nagib Rizkallah]

ÁREA DO TERRENO 

750,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

5.270,00 m²

Avenida Paulista 2.444

21 EDIFÍCIO OURO VERDE

2.71
Edifício Ouro Verde

Fonte: Acervo Andrade Morettin 

Arquitetos, 2011. 

Tipologia I
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2.72
Anúncio Edifício Ouro Verde

Fonte: Folha de S. Paulo, 

15/02/1964, p. 13.
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2.73
Planta pavimento tipo

Fonte: Desenho do autor.

EDIFÍCIO 

O Edifício Ouro Verde está localizado em um terreno estreito [14 

metros de frente por 50 metros de profundidade], no centro da 

quadra entre a Rua Bela Cintra e a Rua da Consolação. Essas 

características levaram à concepção de um edifício esbelto com 

térreo comercial e 20 pavimentos com escritórios.

No pavimento tipo, quatro salas de escritórios, com 50m² cada, são 

articuladas a partir de um núcleo central com elevadores, escada 

e um pequeno hall, conjugados às áreas molhadas dos escritórios 

[imagem 2.73]. O acesso ao edifício é feito de forma independente 

pelo recuo lateral no pavimento térreo.

O tratamento das fachadas alterna faces cegas com caixilhos 

integrais unificados verticalmente através de réguas metálicas, 

composição que remete à solução utilizada no Edifício Scarpa.

Avenida Paulista
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PROJETO

Construtora Irmãos Papa Ltda. 

CONSTRUÇÃO 

1965 [Severo & Villares S/A]

ÁREA DO TERRENO 

1.230,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

6.860,00 m²

22 EDIFÍCIO LUIZ TREVISIOLI

Avenida Paulista 2.416

2.74
Edifício Luiz Trevisioli

Fonte: Foto do autor, 2019.

Tipologia III
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2.75
Anúncio de jornal

Fonte: Folha de S. Paulo, 

28/03/1965, p. 03.
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1 Sala de estar e jantar 

2 Cozinha 

3 Dormitório 

2.76
Planta pavimento tipo

Fonte: Desenho do autor.

EDIFÍCIO 

O Edifício Luiz Trevisioli está localizado na esquina entre a Avenida 

Paulista e a Rua Bela Cintra, em frente à Paróquia São Luis Gonzaga, 

e abriga um programa habitacional distribuído em 15 pavimentos 

com um único apartamento por andar de 578m² e térreo comercial.

O edifício é implantado na parte frontal do terreno, junto à esquina, 

com um afastamento de 20 metros em relação ao edifício vizinho 

na Rua Bela Cintra. A setorização da planta habitacional dispõe as 

áreas sociais em “L”, junto à esquina, tirando proveito das visuais 

para a Avenida, enquanto os dormitórios desfrutam de maior 

resguardo, voltados para o fundo do terreno [imagem 2.76].

O volume comercial no pavimento térreo é levemente deslocado 

em relação ao corpo principal do edifício, distinguindo os espaços 

comerciais - voltados para a Avenida Paulista e Rua Bela Cintra - e 

o acesso ao edifício habitacional, localizado junto à divisa do terreno 

na calçada da Avenida.
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PROJETO

Lucjan Korngold e Abelardo Gomes de Abreu 

CONSTRUÇÃO 

1961-65 [Sociedade Civil Philipp Heiss Ltda.]

ÁREA DO TERRENO 

2.250,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

17.565,00 m²

Avenida Paulista 2.202

23 EDIFÍCIO AVENIDA PAULISTA 

2.77
Edifício Avenida Paulista

Fonte: Revista Acrópole, 

n. 320, ago/1965, p. 43. 

Tipologia III
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2.78
Anúncio de jornal

Fonte: O Estado de S. Paulo, 

07/01/1962, p. 71.
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1 Circulação vertical

2 Lojas

3 Escritórios

2.80
Edifício Avenida Paulista | 

Planta pavimento tipo

Fonte: Desenho do autor.

2.79
Edifício Avenida Paulista | 

Planta pavimento térreo

Fonte: Desenho do autor.

EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno no meio da quadra entre a Rua Augusta e 

a Rua Haddock Lobo, o Edifício Avenida Paulista é composto por um 

embasamento comercial e uma lâmina vertical com 17 pavimentos 

de escritórios.

A lâmina é disposta de forma assimétrica em relação ao 

embasamento, definindo um vazio no interior do terreno para 

onde se voltam os escritórios [imagem 2.80]. No pavimento tipo 

a modulação da estrutura define a subdivisão entre as salas que 

são organizadas a partir de um núcleo lateral de circulação vertical 

e áreas molhadas, junto à divisa do terreno. No pavimento térreo, 

a área comercial fica voltada para a calçada da Avenida Paulista, 

enquanto o acesso aos escritórios é feito lateralmente, de forma 

independente [imagem 2.79]. Antes do alargamento da Avenida, o 

recuo frontal de dez metros estabelecia a continuidade da calçada 

no interior do terreno, configurando um calçadão com 16 metros 

de largura.
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PROJETO

Escritório Severo Villares S/A

CONSTRUÇÃO 

1962-69

ÁREA DO TERRENO 

1.540,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

9.050,00 m²

EDIFÍCIO 

O edifício é composto por um embasamento comercial térreo e uma 

torre de escritórios com 16 pavimentos.

Avenida Paulista 688

24 EDIFÍCIO SANTA FILIPPA

2.81
Edifício Santa Filippa

Fonte: Foto do autor, 2018.

Tipologia III
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PROJETO

Lucjan Korngold e Abelardo Gomes de Abreu 

CONSTRUÇÃO 

1962-67 [Severo & Villares]

ÁREA DO TERRENO 

2.110,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

16.940,00 m²

Avenida Paulista 1.754

25 EDIFÍCIO GRANDE AVENIDA

2.82
Edifício Grande Avenida

Fonte: Hugo Massaki Segawa, 1978, 

Acervo da Biblioteca da FAU USP.

Tipologia III
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2.83
 Anúncio Edifício Grande Avenida

Fonte: Foto do autor, 2019.

12 Folha de S. Paulo, 

14/01/1969, p. 10.

13 Folha de S. Paulo, 

15/02/1981, capa.

EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno no meio da quadra entre a Rua Peixoto 

Gomide e a Alameda Ministro Rocha Azevedo, o Edifício Grande 

Avenida é composto por um embasamento comercial e uma torre 

com 19 pavimentos de escritórios. 

O volume vertical é implantado na extremidade posterior do 

embasamento, afastado cerca de 30 metros em relação ao limite 

do terreno junto à Avenida Paulista, de forma a evitar a volumetria 

escalonada em decorrência do limite de gabarito. O embasamento 

tem espaços comerciais voltados para a calçada da Paulista e dois 

pavimentos com escritórios. 

O edifício passou por dois incêndios, em 196912 e 198113. O último, 

de maiores proporções, comprometeu parte do edifício que precisou 

passar por reformas alterando suas fachadas [imagem 2.83]. 
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PROJETO

Jorge Wilheim 

CONSTRUÇÃO 

1962-69 

[Construtora Moraes Dantas S.A.]

ÁREA DO TERRENO 

6.540,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

52.660,00 m²

Avenida Paulista 2.064 | 2.086

26 EDIFÍCIO CENTER 3 

2.84
Edifício Center 3

Fonte: Hugo Massaki Segawa, 1978, 

Acervo da Biblioteca da FAU USP.

Tipologia III
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2.85
Anúncio do Centro de Compras 

Augusta-Paulista

Fonte: O Estado de S. Paulo, 

20/05/1962, p. 61.

EDIFÍCIO 

Localizado em frente ao Conjunto Nacional, o Edifício Center 3 foi 

construído em um terreno de geometria recortada composto a partir 

do remembramento de diversos lotes e com acesso para três vias 

diferentes: Avenida Paulista e as ruas Augusta e Luís Coelho. 

Lançado inicialmente como “Centro de compras Augusta-Paulista” 

[imagem 2.85], o Center 3 é formado por três volumes independentes: 

um embasamento comercial com quatro pavimentos; e duas torres 

de escritórios, com 18 e 22 pavimentos, implantadas próximo à 

Avenida Paulista. 

O embasamento do edifício se acomoda à irregularidade do terreno 

interligando as três vias através de galerias internas articuladas por 

um conjunto de rampas e elevadores no centro do terreno.

As duas torres abrigaram a central administrativa da CESP 

[Companhia Energética de São Paulo] até 1987 quando um 

incêndio14 de grandes proporções levou a implosão15 da parte frontal 

da Sede 2 [à direita na imagem 2.84]. O edifício foi reformado nos 

anos 2000 com projeto do arquiteto Ruy Ohtake.

14 O Estado de S. Paulo, 

22/05/1987, capa.

15 O Estado de S. Paulo, 

09/06/1987, capa.
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27 EDIFÍCIO BARÃO DE OURO 
     BRANCO 

Avenida Paulista 575

PROJETO

Salvador Candia

CONSTRUÇÃO 

1964-72 [Gomes de Almeida Fernandes]

ÁREA DO TERRENO 

2.020,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

14.220,00 m²

2.86
Edifício Barão de Ouro Branco

Fonte: Foto do autor, 2019.

Tipologia III
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2.87
Anúncio Edifício Barão de 

Ouro Branco

Fonte: O Estado de S. 

Paulo, 16/03/1969, p. 09.
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1 Circulação vertical

2 Lojas

3 Acesso ao estacionamento

4 Escritórios

EDIFÍCIO 

Implantado em um terreno trapezoidal definido pelas Avenidas 

Paulista e Brigadeiro Luís Antônio e pela Rua Manoel da Nóbrega, 

o Edifício Barão de Ouro Branco organiza o programa em dois 

volumes: um embasamento comercial que ocupa toda a área 

disponível no pavimento térreo, se acomodando à geometria do lote; 

e a torre de escritórios com 20 pavimentos, implantada na parte 

mais larga do terreno com um afastamento de cerca de 50 metros 

em relação à Avenida Paulista [imagem 2.89]

As lojas são dispostas ao longo das calçadas da Rua Manoel da 

Nóbrega e da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, protegidas por uma 

marquise que contorna o embasamento, enquanto um loja de maior 

porte marca a esquina do terreno aproveitando o alargamento da 

calçada. Uma passagem transversal, próximo à divisa do terreno, 

garante a permeabilidade da quadra e o acesso à prumada de 

circulação vertical do edifício [imagem 2.88]. 
2.89
Edifício Barão de Ouro Branco | 

Planta pavimento tipo

Fonte: Desenho do autor.

2.88
Edifício Barão de Ouro Branco | 

Planta pavimento térreo

Fonte: Desenho do autor.
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PROJETO

Escritório Severo Villares S/A

CONSTRUÇÃO 

1963-69

ÁREA DO TERRENO 

2.930,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

20.400,00 m²

EDIFÍCIO 

Localizado em um terreno na esquina da Avenida Paulista com a 

Alameda Santos, o edifício tem espaços comerciais no pavimento 

térreo voltados para a calçada da Paulista e uma torre de escritórios 

com 23 pavimentos.

Avenida Paulista 1.009

28 EDIFÍCIO NUMA DE 
     OLIVEIRA 

2.90
Edifício Numa de Oliveira

Fonte: Foto do autor, 2018.

Tipologia I
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PROJETO

R. N. Rocha Diniz e Fernando Freire Pimentel 

CONSTRUÇÃO 

1956-58

ÁREA DO TERRENO 

920,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

6.200,00 m²

EDIFÍCIO 

O projeto distribui o programa do banco, entre áreas administrativas 

e atendimento ao público, em 15 pavimentos e 5 subsolos. A 

circulação vertical fica localizada junto à divisa do terreno garantindo 

aos espaços de trabalho a vista para a Avenida Paulista. 

Avenida Paulista 2.150

29 BANCO NACIONAL DE
     MINAS GERAIS 

2.91
Banco Nacional de Minas Gerais

Fonte: José Moscardi, Revista 

Acrópole, n. 346, dez/1967, p. 32. 

Tipologia I
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2.93
Banco Nacional de Minas Gerais |

Plantas do 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12º, 

13º e 14º pavimentos.

Fonte: Revista Acrópole, n. 346, 

dez/1967, p. 34. 

2.92
Banco Nacional de Minas Gerais |

Plantas do pav. térreo ao 3º subsolo

Fonte: Revista Acrópole, n. 346, 

dez/1967, p. 35. 

2.92 2.93

0 2 10
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PROJETO

Francisco Beck e Ary de Queiroz Barros 

CONSTRUÇÃO 

1968 [Construtora Guarantã S.A.]

ÁREA DO TERRENO 

1.080,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA 

6.900,00 m²

EDIFÍCIO 

Localizado na esquina entre a Avenida Paulista e a Rua Haddock 

Lobo, o edifício abriga uma agência bancária, com acesso pelas 

duas vias em níveis diferentes, e 13 pavimentos com áreas 

administrativas do banco.

Avenida Paulista 2.421

30 BANCO PORTUGUÊS 
     DO BRASIL 

2.94
Banco Português do Brasil

Fonte: Revista Acrópole, n. 355, 

out/1968, p. 36. 

Tipologia III
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2.95
Banco Português do Brasil | Plantas

Fonte: Revista Acrópole, n. 355, 

out/1968, p. 37. 

0 2 10
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O conjunto de edifícios levantados pela pesquisa representa o 

período de transição que a Avenida Paulista atravessava entre 1937 

e 1972. Conviviam diferentes composições de uso e relações entre 

os edifícios verticais e o espaço urbano da Avenida. 

Até o final da década de 1950 há uma predominância de construção 

de edifícios habitacionais, na sua maioria sem espaços comerciais 

no pavimento térreo. Os projetos buscavam valorizar os elementos 

que caracterizavam a paisagem da Avenida, como espaços livres e 

a vegetação na tentativa de atrair um novo público para morar nos 

apartamentos. No recuo frontal de dez metros, jardins desenhavam 

o acesso aos edifícios garantindo, ao mesmo tempo, certo resguardo 

aos moradores. 

Na década seguinte, a construção de edifícios de escritórios passa 

a ser predominante, especialmente na segunda metade da década 

de 1960. O ponto de inflexão do processo de mudança dos usos 

na Avenida Paulista é a construção do Conjunto Nacional, primeiro 

edifício a propor espaços de trabalho, associado ao programa 

habitacional. Poucos tempo depois, o concurso do Edifício 5ª 

Avenida, primeiro edifício exclusivamente de escritórios da Paulista, 

confirma a nova vocação da Avenida.  

Como visto no capítulo 1.2, a utilização do embasamento como 

estratégia de implantação nos edifícios verticais em São Paulo está 

ligado ao uso comercial. Na Avenida Paulista, o Nações Unidas 

foi o primeiro a utilizar a tipologia lâmina-embasamento, mas foi 

com o crescimento dos edifícios de escritórios na década de 1960 

que a tipologia se difundiu na Avenida, aparecendo em mais da 

metade dos edifícios levantados e apresentando grande variedade 

de soluções. 

Os edifícios com uso comercial no pavimento térreo utilizavam o 

recuo frontal como extensão das lojas, alargando a calçada. Em 

muitos edifícios, tanto residenciais quanto de escritórios, marquises 

abrigam o pedestre na chegada ao edifício, estabelecendo um 

espaço de transição entre a calçada e o pavimento térreo.

O final da década de 1960 antecipa o movimento de migração das 

sedes de instituições financeiras para a região, processo iniciado 

com a construção da sede do Banco Sul Americano.
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O capítulo 3 aproxima o olhar para estudar as diferentes formas de 

desenho do espaço urbano através da especificidade dos edifícios. 

Dentro do universo de trinta edifícios levantados pela pesquisa 

no capítulo 2, foram selecionados dez projetos que, além de 

representarem momentos importantes da verticalização da Avenida 

Paulista [capítulo 1], permitem a reflexão sobre diferentes ideias 

de cidade, representadas pelas três tipologias de implantação. 

A escolha dos edifícios foi pautada, primeiro, pela intenção de 

apresentar diferentes possibilidades de desenvolvimento espacial 

dentro de cada grupo e, em segundo lugar, pelo acesso aos 

desenhos originais dos projetos, imagens e croquis, material gráfico 

fundamental para o estudo e o redesenho dos edifícios.

O primeiro grupo é representado pelos edifícios Anchieta, projeto 

dos irmãos Marcelo e Milton Roberto; Gibraltar e Chipre, projetado 

pelo arquiteto italiano Giancarlo Palanti; e Três Marias, primeiro 

projeto de Abelardo de Souza na Avenida Paulista. Os três projetos 

são implantados em terrenos de esquina e buscam valorizar a 

especificidade dessa situação, assim como a relação com com a via 

pública [imagens 3.1 e 3.2].

A segunda tipologia é representada pelos Edifícios Paulicéia e São 

Carlos do Pinhal, de Jacques Pilon e Giancarlo Gasperini, e pelo 

Edifício Saint Honoré, projeto de João Artacho Jurado. Nos dois 

casos os edifícios buscam uma ocupação mínima do terreno e a 

liberação do solo, valorizando as áreas livres [imagens 3.3 e 3.4]. 

A tipologia lâmina-embasamento é analisada através da leitura de 

cinco variações dessa composição volumétrica: Edifício Nações 

Unidas, segundo projeto de Abelardo de Souza na Avenida Paulista; 

o Conjunto Nacional, projeto de David Libeskind; Edifício Center 

3, de Jorge Wilheim; Edifício 5ª Avenida, de Pedro Paulo de Melo 

Saraiva e Miguel Juliano; e o Banco Sul Americano, projeto de Rino 

3 O EDIFÍCIO VERTICAL E O DESENHO

DO ESPAÇO URBANO
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3.3
Edifícios Paulicéia e São Carlos do 

Pinhal | Jacques Pilon e 

Gian Carlo Gasperini | 1955-58

3.2
Edifício Três Marias | 

Abelardo de Souza | 1952-56

3.6
Conjunto Nacional | 

David Libeskind | 1956-62

3.9
Banco Sul Americano | Rino Levi, 

Roberto Cerqueira César e Luiz 

Roberto Carvalho Franco | 1962-65

3.8
Edifício 5ª Avenida | Pedro Paulo de 

Melo Saraiva | 1958-64

3.7
Edifício Center 3 | 

Jorge Wilheim | 1962-69

3.5
Edifício Nações Unidas

Abelardo de Souza | 1953-59

3.4
Edifício Saint Honoré | 

João Artacho Jurado | 1952-60

3.1
Edifício Anchieta | M.M. Roberto 

1941-43 e Edifício Gibraltar | 

Giancarlo Palanti | 1952-54

Fonte das imagens 3.1 a 3.9 | 

Perspectivas isométricas: 

Desenho do autor.

3.1 3.2 3.3

3.4

3.7

3.5 3.6

3.8 3.9
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Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco. Os 

cinco projetos partem da mesma articulação formal e desenvolvem 

soluções distintas como resultado da escala e complexidade do 

programa, da localização do edifício dentro da estrutura urbana da 

Avenida, da geometria e dimensões do terreno e de necessidades 

impostas pela legislação [imagens 3.5 a 3.9].  

A análise dos projetos prioriza a leitura da relação que os edifícios 

estabelecem com o espaço urbano da Avenida Paulista buscando 

compreender como a solução formal, a partir de uma determinada 

organização do programa, articula o edifício com terreno e com a 

estrutura urbana onde está inserido propondo uma nova forma de 

organização daquele espaço da cidade. 

A leitura dos projetos é conduzida através de desenhos produzidos 

para a dissertação. Plantas, cortes, elevações e perspectivas 

isométricas são utilizadas como instrumentos de investigação do 

espaço e das relações propostas em diferentes escalas de interação 

com o espaço urbano. 

A própria organização espacial e a setorização de usos do edifício 

vertical condiciona a necessidade de um olhar mais abrangente 

para a compreensão de sua inserção urbana. As condições de 

desenho e relações estabelecidas diferem nos pavimentos próximos 

ao chão da cidade dos pavimentos que compõem o corpo do 

edifício e que normalmente abrigam os usos mais resguardados 

como escritórios e habitações. Nesse sentido, as prumadas de 

circulação vertical ganham destaque nas plantas como elemento 

que estrutura espacialmente o edifício vertical, organizando acessos 

e a relação entre os programas e o espaço público da cidade. Da 

mesma forma, os cortes e elevações aparecem como peças gráficas 

fundamentais na compreensão do desenho da paisagem da Avenida 

e sua transformação no tempo. As perspectivas isométricas, por sua 

vez, têm o objetivo de apresentar a inserção do edifício na estrutura 

urbana da Avenida, assim como permitir a comparação entre os 

edifícios, uma vez que são apresentadas na mesma escala ao longo 

do capítulo [imagens 3.1 a 3.9].
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3.1 O EDIFÍCIO VERTICAL E A ESTRUTURA URBANA

O primeiro grupo reúne os edifícios verticais construídos dentro do 

recorte da pesquisa que, mesmo dentro de uma forma de ocupação 

que obriga o isolamento do edifício no lote através de recuos, 

buscam valorizar os espaços tradicionais da cidade e a estrutura 

urbana onde estão inseridos através da marcação de alinhamentos 

que reafirmam o desenho do espaço público, de usos no pavimento 

térreo que estabelecem uma relação direta com a calçada e o 

tratamento distinto da esquina como espaço singular dentro da 

estrutura urbana. 

O grupo é aqui representado por três edifícios implantados em 

terrenos de esquina: Edifício Anchieta, projeto dos irmãos Marcelo e 

Milton Roberto; Edifícios Gibraltar e Chipre, projetado pelo arquiteto 

italiano Giancarlo Palanti; e Edifício Três Marias, primeiro projeto de 

Abelardo de Souza na Avenida Paulista.

TIPOLOGIA I
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3.10
Edifício Anchieta em obras 

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.
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Projetado pelos irmãos Marcelo e Milton Roberto, o Anchieta foi o 

primeiro edifício vertical moderno construído na Avenida Paulista 

e  fica localizado em um terreno com três frentes, entre a Rua da 

Consolação e a Avenida Angélica. 

O volume principal do edifício é composto por dois blocos 

habitacionais justapostos de forma perpendicular, formando um “L” 

na esquina entre as Avenidas Paulista e Angélica. O bloco voltado 

para a Avenida Paulista é formado por seis unidades habitacionais 

simples por andar articuladas por uma circulação de serviços 

externa comum e por três elevadores sociais dentro do perímetro 

do edifício, cada um servindo dois apartamentos. Voltados para a 

Avenida Angélica, três unidades duplex são articuladas por uma 

circulação externa comum composta por dois elevadores e uma 

escada circular  [imagem 3.12].

3.1.1.1 OS ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO

O Anchieta foi o primeiro edifício construído na Paulista a propor 

espaços comerciais em seu pavimento térreo. São três lojas voltadas 

para a Avenida Paulista, sendo uma delas na esquina com a Rua 

da Consolação. A solução para a organização do programa e dos 

acessos aos apartamentos foi a criação de uma passagem coberta 

sob o edifício através do recuo do fechamento das lojas [imagens 

3.13 e 3.17].

A relação do programa comercial e dos vestíbulos de acesso aos 

apartamentos com a calçada não é direta. A galeria interna configura 

um espaço de transição, um intervalo que elimina a fronteira rígida 

entre exterior e interior, entre público e privado. Nas palavras de 

Herman Hertzberger:

3.1.1 EDIFÍCIO ANCHIETA
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3.11
Perspectiva isométrica | 

Edifícios Anchieta e Gibraltar

Fonte: Desenho do autor.

LEGENDA

Edifício

Entorno
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3.12
Circulações externas vistas a 

partir da Rua da Consolação

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.
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3.13
Edifício Anchieta | Planta Pav Térreo

1 Vestíbulo de acesso

2 Loja

3 Apartamento do Zelador

4 Acesso de veículos

5 Garagem

6 Sobreloja

7 Área comum

8 Terraço-jardim

9 Bloco A [unidades simples]

10 Bloco B [unidades duplex]
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Fonte das imagens 3.13 a 3.15: 

Desenho do autor a partir dos 

desenhos publicados em BONDUKI; 

KOURY, 2014, p. 84-85.
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3.14
Edifício Anchieta | Planta Sobreloja

3.15
Edifício Anchieta | Planta Pav tipo
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10
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3.16
Térreo original do Edifício Anchieta 

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.
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3.18
Fachada do edifício junto à esquina 

com a Rua da Consolação

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.

3.17
Térreo original do Edifício Anchieta 

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.

3.17 3.18
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3.19
Terraço-jardim na cobertura do 

edifício Anchieta

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – FAU/

UFRJ.
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Quando entramos pouco a pouco num lugar, a porta da frente perde 

sua significação como algo singular e abrupto; ela é ampliada, por 

assim dizer, para formar uma sequência passo-a-passo de áreas 

que ainda não são explicitamente o interior, mas ao mesmo tempo 

já são menos explicitamente públicas. 1

O Edifício Anchieta possui características presentes nas três 

tipologias definidas na pesquisa, utilizadas, entretanto, de forma 

particular. O uso de pilotis no pavimento térreo não significa a 

liberação do solo para circulação ou áreas livres, mas uma estratégia 

de desenho que, ao liberar a primeira linha de pilares, confere certa 

leveza ao volume construído, além de definir a passagem interna 

que dá acesso às lojas e às prumadas de circulação vertical do 

edifício [imagem 3.16]. Por outro lado, o conjunto de lojas não 

configura propriamente um embasamento. O volume em “L” do 

edifício conforma um espaço no interior do terreno, um terraço-

jardim dos moradores na cota da sobreloja. A laje desse pavimento 

cobre o estacionamento do edifício, acessado em nível pela Rua da 

Consolação e Avenida Angélica, e se acomoda à geometria irregular 

do terreno [imagem 3.14]. Na cobertura, um segundo terraço-

jardim, parcialmente coberto, completa as áreas comuns do edifício 

[imagem 3.19]. 

O desenho do pavimento térreo valoriza a situação singular do 

terreno. Dois elementos curvos marcam as esquinas: o salão comum 

do edifício habitacional na cota do terraço-jardim, implantado sobre 

pilotis junto à Avenida Angélica; e o fechamento em tijolos de vidro 

do espaço comercial voltado para a Rua da Consolação, ocupado 

pelo Bar Riveira.

Com a construção do anel viário entre a Avenida Paulista, Rua da 

Consolação e Avenida Dr. Arnaldo, o Anchieta perdeu os jardins que 

desenhavam os acessos nas três vias, e o afastamento em relação 

à Paulista que garantia certo resguardo para os apartamentos 

[imagens 3.20 e 3.21]. 

1 HERTZBERGER, 1996, p. 79.
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3.20
Corte Edifício Anchieta | 1950

Fonte: Desenho do autor.
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3.21
Corte Edifício Anchieta | 2019

Fonte: Desenho do autor.
Avenida Paulista
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3.1.1.2 A INFLEXÃO DO VOLUME | PLANO EM MOVIMENTO

A relação com o terreno e sua posição na quadra também se 

manifesta na volumetria do edifício. A fachada alinhada com a 

Avenida  Paulista apresenta uma leve inflexão em direção à esquina 

com a Rua da Consolação, valorizando plasticamente a volumetria 

e acentuando sua tridimensionalidade [imagens 3.15 e 3.18]. 

Segundo Marcelo Roberto, a intenção é proporcionar um estímulo 

ao olhar:

O olhar humano não é simultâneo: é sucessivo. Vê o que lhe 

interessa, e aos poucos passeamos, lambendo. Marcha, interrompe-

se, volta, continua. Quando se entusiasma, transpassa e vai adiante, 

revivendo o que reteve. Para nossa sensação, não importa que o 

prédio tenha tantos metros cúbicos e que esteja perfeitamente, ou 

praticamente, estático, conforme o caso tecnológico, e que seja o 

olhar que se mova, guardando o que se sucede no espaço tempo. 

Não se trata de ilusão de ótica: trata-se de uma verdade subjetiva.2

2 Revista Habitat,  n. 31, 

jun/1956, p. 55.

3.22
Edifício Marquês de Herval 

Fonte: Revista Habitat, n. 31, 

jun/1956, p. 65.

3.22 3.23

3.23
Edifício Marquês de Herval 

| Passagem coberta no 

pavimento térreo

Fonte: XAVIER; BRITTO; 

NOBRE, 1991, p. 49.
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3.24
Edifício Anchieta visto a partir da 

esquina com a Avenida Angélica

Fonte: Acervo do Núcleo de 

Pesquisa e Documentação – 

FAU/UFRJ.

O desenho dinâmico das fachadas é acentuado pela alternância nos 

rebaixos dos parapeitos de alvenaria e revestimentos em pastilhas 

brancas e azuis e pelo sistema de fechamento dos dormitórios com 

venezianas de correr. Na esquina oposta, com a Avenida Angélica, 

uma unidade especial faz a conexão visual dos dois blocos marcando 

uma quebra no ritmo do desenho da fachada ao contrastar uma 

empena cega e o vazio da varanda da sala de estar [imagem 3.24]. 

A inflexão no plano da fachada foi uma estratégia recorrente na 

obra dos irmãos Roberto. O Edifício Marquês de Herval, de 1952, 

localizado no centro do Rio de Janeiro talvez seja o exemplo mais 

característico. O volume do edifício, implantado em um terreno de 

esquina, reforça o alinhamento da quadra, ao mesmo tempo em 

que estabelece uma diferença nos dois planos através de uma leve 

inclinação em uma das fachadas [imagem 3.22].  No pavimento 

térreo, de forma semelhante ao Edifício Anchieta, o recuo das lojas 

libera a primeira linha de pilares do edifício desenhando uma galeria 

coberta [imagem 3.23].



220

3.25
Edifícios Gibraltar e Chipre

Fonte: Foto do autor, 2019.
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Localizado na esquina oposta ao Edifício Anchieta, entre a Rua 

da Consolação e a Avenida Paulista, os edifícios Gibraltar e Chipre 

foram projetados pelo arquiteto italiano Giancarlo Palanti para a 

construtora Alfredo Mathias. O edifício é composto por dois blocos 

justapostos formando um volume único [Gibraltar e Chipre], cada 

um com 13 pavimentos e dois apartamentos por andar servidos 

por uma prumada de circulação vertical cada [imagem 3.27]. As 

unidades, com dois dormitórios, têm área entre 100m² e 140m². 

O volume é implantado no limite do recuo frontal para a Avenida 

Paulista e, apesar de originalmente estar afastado em relação à Rua 

da Consolação, mantém seu alinhamento, inflexionando o volume 

construído. Os dois primeiros pavimentos, também habitacionais, 

são recuados e revestidos de pedra formando um embasamento 

comum [imagem 3.25]. Na cobertura do edifício um volume 

recuado abriga o apartamento do zelador e áreas técnicas.

3.1.2.1 A ESQUINA E A MARCAÇÃO DOS ACESSOS

Os Edifícios Gibraltar e Chipre foram projetados junto com o Cine 

Trianon [atual Cine Belas Artes]. Implantado em um terreno de 

esquina, o conjunto construído se adapta às características de uso 

e ocupação de cada via no início dos anos 1950. Os acessos aos 

apartamentos são realizados pela Avenida Paulista onde originalmente 

um jardim ocupava o recuo frontal de dez metros, mantendo certo 

resguardo para os moradores [imagem 3.26]. Para a Rua da 

Consolação, os edifícios são implantados sem recuos laterais, mas 

precisaram ser afastamentos 15 metros do alinhamento original do 

terreno em função da previsão de alargamento da Consolação3. No 

final da década de 1960, o volume construído passou a desenhar 

o novo alinhamento da quadra [imagem 3.31]. Originalmente, além 

do acesso ao cinema, um espaço comercial sob o Edifício Gibraltar 

ficava voltado para a Rua da Consolação [imagem 3.26]. Em 1972, 

3.1.2 EDIFÍCIOS GIBRALTAR E CHIPRE

3 O Decreto nº 950 de 12 

de março de 1947 aprova 

o largamento da Rua da 

Consolação, executado 

apenas no final da década 

de 1960. No trecho próximo 

à Avenida Paulista o leito 

carroçável passou de 12,5 

para 30 metros de largura.
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1 Acesso Edifício Gibraltar

2 Acesso Edifício Chipre

3 Espaço comercial

4 Cine Trianon

5 Edifício Gibraltar

6 Edifício Chipre

Fonte das imagens 3.26 a 3.27: 

Desenho do autor a partir das 

plantas fornecidas pelo Edifício 

Gibraltar.

3.26
Edifícios Gibraltar e Chipre | 

Planta Pavimento Térreo

Avenida Paulista
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3.27
Edifícios Gibraltar e Chipre | 

Planta 6º ao 13º pavimento

5 6



224

3.28
Acesso do Edifício Lily, localizado na 

Rua Barão de Tatuí em Higienópolis

Fonte: Revista Brasil Arquitetura 

Contemporânea, n. 4, 1954, p. 28.

3.28 3.29

3.29
Acesso do Edifício Gibraltar

Fonte: Foto do autor, 2019.
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com as obras da conexão Paulista-Consolação, o espaço foi cedido 

para a construção de uma passagem subterrânea de pedestres.

A volumetria dos Edifícios Gibraltar e Chipre estabelece uma 

relação com o Edifício Anchieta, através do alinhamento comum 

em relação à Paulista e pelo gabarito próximo [imagens 3.30, 3.32 

e 3.33]. Entretanto, os dois edifícios apresentam formas diferentes 

de relação com o espaço urbano da Avenida, especialmente em 

relação ao desenho do pavimento térreo. O revestimento de pedra 

e as aberturas menores conferem ao embasamento dos Edifícios 

Gibraltar e Chipre um desenho mais denso e opaco, com acessos 

pontuais e uma definição clara entre o espaço público e privado, 

característica que contrasta com a transparência e a porosidade do 

pavimento térreo do Edifício Anchieta.

Palanti destaca o acesso, marca as duas entradas do edifício com 

uma pequena marquise engastada na parede do embasamento, 

ao mesmo tempo em que estabelece um espaço de acolhimento e 

transição na chegada ao edifício, estratégia semelhante à utilizada 

no Edifício Lily, construído em Higienópolis no mesmo período.

Palanti assinala a entrada marcando-a exteriormente por uma 

escada, uma marquise e, por vezes, circunstanciado pela 

implantação, incorpora o acesso a um plano vertical visualmente 

diferenciado. A entrada fica sendo apenas uma reentrância 

escavada no corpo do edifício, mas se trata de um espaço criado 

não só para assinalar a entrada, mas também para conformar uma 

transição entre o espaço da rua, externo, e o interior do edifício. 

Sem ser solene, é antes um acolhimento. Escada e marquise 

caracterizam as entradas dos edifícios da rua Barão de Tatuí e o 

Gibraltar e Chipre [imagens 3.28 e 3.29], enquanto que a entrada 

do edifício da rua Florêncio de Abreu é assinalada por um plano 

vertical recuado. 4

Ao mesmo tempo, a densidade dos dois pavimentos próximos ao 

chão é contraposta à transparência do volume do 2º ao 13º andar.  

Reentrâncias desenham varandas com acesso pela sala de estar 

dos apartamentos, recurso que, além de conferir profundidade 

ao plano da fachada, destaca a posição de esquina do terreno ao 

garantir a permeabilidade visual na quina do volume construído 

[imagens 3.25 e 3.30; SANCHES, 2004, p. 180]. 

4 ROCHA, 1991, p. 59.
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3.30
Edifícios Anchieta e o conjunto

Gibraltar e Chipre

Fonte: Foto do autor, 2018.
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3.31
Cruzamento da Avenida Paulista 

com a Rua da Consolação

Fonte: Ivo Justino, 13/09/1968, 

Acervo do Arquivo Histórico 

Municipal de São Paulo.
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Rua da ConsolaçãoAv Angélica Rua Bela Cintra

3.32
Edifícios Anchieta e Gibraltar | 

Elevação Avenida Paulista | 1950

Fonte: Desenho do autor.
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Rua da ConsolaçãoAv Angélica Rua Bela Cintra

3.33
Edifícios Anchieta e Gibraltar | 

Elevação Avenida Paulista | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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3.34
Perspectiva do Edifício Três Marias 

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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Localizado em um terreno no cruzamento entre a Avenida Paulista e 

a Rua Haddock Lobo, o Edifício Três Marias, projeto de Abelardo de 

Souza para o BNI/CNI, é implantado de forma a reafirmar e valorizar 

a condição específica do terreno de esquina através da volumetria 

do edifício e da composição de suas fachadas.

O edifício é composto por três blocos de apartamentos justapostos 

formando um “L” em planta que contorna o terreno alinhando o 

volume construído com as duas vias que definem o lote. Cada um 

dos três edifícios é servido por uma prumada de circulação vertical  

independente totalizando 5 apartamentos por andar, dois nos 

Edifícios Maria Cristina e Maria Julia e um apartamento por andar 

no Maria Regina [imagens 3.36 e 3.37]. O pavimento térreo era 

ocupado originalmente por apartamentos onde jardins e elementos 

vazados conferiam certo resguardo para as habitações. O acesso ao 

Edifício Maria Cristina é o único realizado diretamente pela Avenida 

Paulista onde inicialmente uma marquise curva abrigava o pedestre 

na chegada ao edifício [imagem 3.42]. Com o aumento do fluxo de 

veículos e as mudanças funcionais na Avenida, o pavimento térreo 

passou a abrigar espaços comerciais voltados diretamente para a 

calçada da Paulista [imagem 3.43].

3.1.3.1 A CONFORMAÇÃO DA ESQUINA

A volumetria do edifício é implantada no limite do terreno junto à 

Rua Haddock Lobo e do recuo obrigatório de dez metros em relação 

à Avenida Paulista, reafirmando o desenho da quadra ao conformar 

uma de suas esquinas [imagem 3.40]. 

A simplicidade volumétrica do edifício contrasta com a riqueza do 

desenho das fachadas externas. A setorização da planta habitacional 

estabelece uma hierarquia onde cozinhas, áreas de serviço e 

3.1.3 EDIFÍCIO TRÊS MARIAS
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3.35
Perspectiva isométrica | 

Edifício Três Marias

Fonte: Desenho do autor.
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3.36
Edifício Três Marias | 

Planta Pavimento Térreo

1 Marquise de acesso

2 Acesso Edifício Maria Cristina

3 Acesso Edifício Maria Julia

4 Acesso Edifício Maria Regina

5 Acesso de veículos

6 Edifício Maria Cristina

7 Edifício Maria Julia

8 Edifício Maria Regina

3.37
Edifício Três Marias | 

Planta Pavimento Tipo

Avenida Paulista

3.36 3.37

R
ua

 H
ad

do
ck

 L
ob

o
2

3

4

8

6

7

1
5

5

Fonte das imagens 3.36 e 3.37: 

Desenho do autor a partir dos 

desenhos originais do Acervo 

Abelardo de Souza e da publicação 

na revista Habitat n. 30, mai/1956.

0 5 20

LEGENDA

Programas

Circulações Verticais

Jardins



234

3.38
Edifício Três Marias | 

Elevação Avenida Paulista

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.

3.393.38

3.39
Edifício Três Marias | 

Elevação Rua Haddock Lobo

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.
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3.40
Diagrama | Implantação 

Edifício Três Marias

Fonte: Desenho do autor.

circulações verticais voltam-se para o pátio interno, enquanto os 

dormitórios e áreas sociais têm aberturas para as duas vias que 

definem o terreno.

A alternância no tratamento das fachadas externas dialoga com a 

posição de esquina do lote. O pavimento térreo e o 12º andar são 

levemente recuados em relação à projeção do edifício. Os quatro 

planos resultantes são dispostos de forma alternada entre as duas 

fachadas, desenho que é acentuado pelos balcões em balanço 

nas salas de estar das unidades, dispostos de forma intercalada, 

e pelas empenas revestidas com pastilha nas cores rosa e azul. O 

fechamento com venezianas de enrolar confere certa unidade ao 

tratamento das fachadas [imagens 3.38 a 3.41].

Sua forma prismática – da Avenida, parece um paralelepípedo, 

sendo, na realidade, um “L”, formado na esquina da Avenida – é 

trabalhada como superfície em relevo. Se o volume corresponde 

à simplificação da forma moderna – uma forma gestáltica -, 

permitindo uma apreensão rápida de seu volume, o trabalho no 

plano cria uma tensão, que detém o olhar. 5

5 BOGÉA, 1993, p. 72. 
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3.41
Edifício Três Marias

Fonte: Foto do autor, 2019.
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Outros dois edifícios projetados por Abelardo de Souza no mesmo 

período apresentam estratégias de implantação semelhantes em 

relação à valorização da esquina: o Edifício Hecilda, localizado na 

região central, entre as Ruas Major Sertório e Doutor Cesário Mota 

Junior [imagens 3.44 a 3.46]; e o Edifício Bienal, no cruzamento 

da Avenida Santo Amaro com a Rua João Lourenço [imagens 3.47 

a 3.49]. Os dois edifícios possuem térreo comercial e duas ou três 

unidades habitacionais por andar articuladas por uma prumada de 

circulação vertical.

Sem recuos laterais, os edifícios arrematam o volume construído da 

quadra, reafirmando o alinhamento com a via pública. As fachadas 

são marcadas por avanços e reentrâncias com sutis alternâncias 

de aberturas, empenas e tipos de caixilharia. O desenho destaca a 

posição de esquina e a relação com as duas vias, ao mesmo tempo 

em que confere certa riqueza plástica no plano da fachada.

3.43
Edifício Três Marias | 

Térreo comercial

Fonte: Foto do autor, 2019.

3.42
Marquise de acesso pela 

Avenida Paulista

Fonte: Revista Habitat,n. 30, 

mai/1956, p. 64.
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3.46
Edifício Hecilda | Planta Pav. Tipo

Fonte: Revista Acrópole, n. 120, 

abr/1948, p. 323. 

3.45
Edifício Hecilda | Planta Pav. Térreo

Fonte: Revista Acrópole, n. 120, 

abr/1948, p. 323. 

0 2 10

3.44
Perspectiva do Edifício Hecilda | 

Rua Major Sertório

Fonte: Revista Acrópole, n. 120, 

abr/1948, p. 322. 
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3.48
Edifício Bienal | Planta Pav Tipo 

Fonte: Revista AD Arquitetura e 

Decoração, n. 11, mai-jun/1955, 

p. 10.

3.47
Edifício Bienal | Planta Pav Térreo 

Fonte: Revista AD Arquitetura e 

Decoração, n. 11, mai-jun/1955, 

p. 09.

3.49
Edifício Bienal | imagem externa 

Fonte: Revista AD Arquitetura e 

Decoração, n. 11, mai-jun/1955, 

p. 08.
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3.2 O EDIFÍCIO VERTICAL E AS ÁREAS LIVRES

Alguns dos primeiros edifícios residenciais construídos na Avenida 

Paulista buscaram valorizar em sua implantação certos elementos 

que caracterizavam aquele espaço da cidade no início dos anos 

1950, como a presença de uma vasta vegetação e amplos espaços 

livres, reduzindo ao máximo a ocupação da superfície disponível de 

terreno.

Os edifícios que fazem parte dessa tipologia são os que mais se 

aproximam das ideias que caracterizaram os modelos da cidade 

moderna [capítulo 2.1], entendendo a verticalização como a 

possibilidade de concentração da área construída em altura e a 

consequente liberação do solo da cidade para circulação e áreas 

de uso comum. 

Nessa tipologia, a implantação dos edifícios privilegia afastamentos 

em relação à Avenida, maiores que o recuo obrigatório de dez 

metros, como forma de garantir maior resguardo e privacidade aos 

moradores.

TIPOLOGIA II
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3.50
Edifício Paulicéia

Fonte: Foto do autor, 2019.
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O projeto dos Edifícios Paulicéia e São Carlos do Pinhal explora 

ao máximo as possibilidades de liberação do solo e desenho de 

áreas livres a partir da verticalização. Projetado pelos arquitetos 

Jacques Pilon e Gian Carlo Gasperini os edifícios residenciais estão 

localizados em um terreno no meio da quadra entre as Alamedas 

Campinas e Joaquim Eugênio de Lima, com acesso pela Avenida 

Paulista e Rua São Carlos do Pinhal.

Inicialmente os dois volumes eram implantados em “L” formando 

uma praça no centro do terreno com jardins e um cinema [SILVA, 

2010, p. 213; imagem 3.52]. Os dois edifícios apresentam altura 

e proporções diferentes e, implantados sobre pilotis, permitem a 

travessia da quadra através dos jardins.

Na versão final, os edifícios mantém as características de implantação, 

alterando, porém, sua relação volumétrica. O programa habitacional 

3.2.1 EDIFÍCIOS PAULICÉIA E SÃO CARLOS DO PINHAL

é resolvido em dois blocos idênticos, um voltado para a Avenida 

Paulista e outro para a Rua São Carlos do Pinhal [imagem 3.51]. 

Cada edifício se organiza a partir de três prumadas de circulação 

vertical que acessam seis unidades habitacionais por andar do 1º 

ao 6º pavimentos [imagem 3.54]. Do 7º ao 22º algumas variações 

na configuração dos apartamentos diminuem para quatro e cinco 

unidades por andar. Os espaços de circulação ficam restritos a 

pequenos vestíbulos no interior do pavimento, diminuindo ao 

máximo os corredores coletivos.

3.2.1.1 A LIBERAÇÃO DO SOLO E O DESENHO DAS ÁREAS LIVRES

A implantação do conjunto de edifícios buscou, desde o início, 

uma ocupação mínima da área de terreno e a liberação de amplas 

áreas livres. A projeção dos dois volumes construídos ocupa 20% 



244

3.51
Perspectiva isométrica | Edifícios 

Paulicéia e São Carlos do Pinhal

Fonte: Desenho do autor.

LEGENDA

Edifício

Entorno



245

da superfície do terreno. Dispostos sobre pilotis, se considerarmos 

apenas as áreas ocupadas no pavimento térreo com os vestíbulos 

de acesso aos edifícios e o apartamento do zelador, a ocupação 

diminui para 10%.

A disposição das lâminas verticais, transversais ao terreno e paralelas 

às duas vias, assim como os amplos afastamentos - 30 metros para 

a Avenida Paulista e 35 para a Rua São Carlos do Pinhal, além 

dos mesmos 35 metros entre os edifícios [imagem 3.54] -, definiu 

três espaços livres sequenciais dentro do terreno, dois jardins de 

acesso, voltados para cada uma das vias, e um pátio central mais 

resguardado. Nos jardins frontais uma leve rampa vence o desnível 

da calçada ao espaço em pilotis sob o edifício onde uma marquise 

de concreto recepciona o pedestre [imagens 3.55 e 3.56]. No 

pavimento térreo um eixo visual interliga os pilotis dos dois edifícios 

[imagem 3.53].

As fachadas externas, compostas pelas áreas sociais e dormitórios 

de cada edifício são desenhadas a partir de um único elemento 

3.52
Versão inicial do projeto dos 

Edifícios Paulicéia e São 

Carlos do Pinhal

Fonte: SILVA, 2010, p. 251.
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3.53
Edifícios Paulicéia e São Carlos do 

Pinhal | Planta Pav Térreo

1 Vestíbulo de acesso

2 Áreas livres | jardins

3 Acesso de veículos

4 Apartamento do Zelador

5 Edifício Paulicéia

6 Edifício São Carlos do Pinhal

3.54
Edifícios Paulicéia e São Carlos do 

Pinhal | Planta Tipo 1º a 6º Pav

0 5 20

Fonte das imagens 3.53 e 3.54: 

Desenho do autor a partir dos 

desenhos originais do Acervo Jaques 

Pilon e da publicação na revista 

Acrópole n.246, abr/1959.
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3.55
Acesso do Edifício Paulicéia a 

partir da Avenida Paulista

Fonte: Serapião, 2011, p. 48.
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3.56
Pavimento térreo do 

Edifício Paulicéia

Fonte: José Moscardi, 

Revista Acrópole, n. 246, 

abr/1959, p. 206.
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3.57
Pavimento térreo do 

Edifício Lausanne

Fonte: José Moscardi, 

Revista Acrópole, n. 239, 

set/1958, p. 505.

3.57 3.58

3.58
Pavimento térreo do 

Edifício Prudência

Fonte: LEVI, 1974, p. 73.
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3.59
Cidade Contemporânea para Três 

Milhões de Habitantes |  loteamentos 

residenciais “com reentrâncias”.

Fonte: LE CORBUSIER, 2009, 

p. 228-229.
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A implantação dos Edifícios Paulicéia e São Carlos do Pinhal se 

assemelha também às experiências realizadas no mesmo período 

no bairro de Higienópolis. Edifícios residenciais como o Lausanne, 

projeto do arquiteto alemão Adolf Franz Heep, e o Prudência dos 

arquitetos Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto 

Carvalho Franco são implantados sobre pilotis e levemente elevados 

em relação à calçada, liberando áreas livres e garantindo certo 

resguardo aos moradores [imagens 3.56 a 3.58]. 

No caso da Avenida Paulista, os amplos terrenos possibilitaram maior 

liberdade na disposição dos edifícios, permitindo afastamentos 

generosos em relação à calçada. Essa condição permitiu que os 

apartamentos do Edifício Paulicéia não ficassem abertos diretamente 

para a Avenida após o alargamento da Paulista na década de 1970, 

quando o edifício perdeu os dez metros do recuo frontal [imagens 

3.60 e 3.61].

de caixilho conjugado a um sistema de persianas de enrolar. Esse 

elemento justaposto continuamente, sem interrupções por paredes, 

enfatiza o raciocínio integral da fachada, como um plano único, e 

desfaz o módulo dos ambientes como ritmo externo. O movimento de 

abertura das persianas e sutis rebaixos no revestimento de pastilhas 

cerâmicas conferem certa dinâmica ao plano da fachada [imagem 

3.55]. Para o pátio interno ficam voltadas as áreas molhadas, as 

circulações verticais e alguns dormitórios. 

O conjunto de edifícios propõe uma relação com a cidade que se 

aproxima dos ideais defendidos por Le Corbusier na década de 1920 

[capítulo 2.1]. O edifício vertical é entendido como a possibilidade 

de concentração da área construída em altura liberando áreas 

livres ajardinadas. No projeto para a “Cidade contemporânea para 

três milhões de habitantes” os edifícios habitacionais ocupam 

15% da superfície da cidade e desenhavam praças através do 

desdobramento das lâminas [imagem 3.59].
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3.60
Edifícios Paulicéia e São Carlos 

do Pinhal | Corte longitudinal | 1950

Fonte: Desenho do autor

0 10 50

Avenida Paulista Alameda SantosRua São Carlos do Pinhal
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Avenida Paulista Alameda SantosRua São Carlos do Pinhal

3.61
Edifícios Paulicéia e São Carlos 

do Pinhal | Corte longitudinal | 2019

Fonte: Desenho do autor
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3.62
Edifício Paulicéia |

Elevação Avenida Paulista | 1950

Fonte: Desenho do autor

0 10 50

Alameda Campinas Alameda Joaquim Eugênio de Lima
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3.63
Edifício Paulicéia |

Elevação Avenida Paulista | 2019

Fonte: Desenho do autor

Alameda Campinas Alameda Joaquim Eugênio de Lima
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3.64
Edifício Saint Honoré | 1959

Fonte: FRANCO, 2008, p.193.
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Localizado em um terreno com duas frentes - Avenida Paulista e 

Alameda Santos - próximo ao cruzamento com a Rua Pamplona, o  

Edifício Saint Honoré, projetado por João Artacho Jurado, apresenta 

características de implantação semelhantes aos Edifícios Paulicéia 

e São Carlos do Pinhal.

O edifício é composto por quatro blocos habitacionais justapostos, 

dois transversais e dois longitudinais ao terreno, com apartamentos 

de 2, 3 e 4 dormitórios distribuídos em seis unidades por andar até 

o 14º pavimento, quatro do 15º ao 19º andar [imagem 3.68] e três 

do 20º ao 24º andar. Os blocos A e D são servidos por uma prumada 

de circulação vertical independente dividida entre social e serviços, 

enquanto os blocos B e C são articulados por uma prumada única 

localizada entre os dois blocos. O programa comum do edifício 

fica localizado no pavimento térreo com salão de festas, jardim de 

inverno e piscina, além de um terraço-jardim na cobertura.

3.2.2 EDIFÍCIO SAINT HONORÉ

3.2.2.1 A MARQUISE E OS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO

A volumetria do edifício é composta por um duplo “L”, simétrico 

em planta, formando uma lâmina contínua no sentido longitudinal 

do terreno, implantada com um recuo de 25 metros em relação à 

calçada da Avenida Paulista e 30 metros da Alameda Santos.

O projeto tira proveito da paisagem da Avenida no início dos anos 

1950, ampliando os jardins e a vegetação externa para o interior do 

terreno [imagens 3.64 e 3.66]. O volume vertical ocupa cerca de 

25% da superfície do terreno, liberando três quartos do lote para 

áreas livres e jardins. Se consideradas apenas as áreas fechadas no 

pavimento térreo a ocupação cai para 15% dos 3.600 m² de terreno 

[imagem 3.67]. 

A concavidade da volumetria associada aos afastamentos para as 

vias públicas conformam dois espaços livres no terreno, um jardim 

frontal de acesso e a área comum voltada para a Alameda Santos. 
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3.65
Perspectiva isométrica | 

Edifício Saint Honoré

Fonte: Desenho do autor.

LEGENDA

Edifício

Entorno
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3.66
Edifício Saint Honoré em obras

Fonte: Acervo pessoal Ruy Franco, 

18/8/1959.

A diferença de nível entre as duas vias permite a setorização dos 

acessos de pedestres e veículos - respectivamente pela Avenida 

Paulista e Alameda Santos -, garantindo também certa privacidade à 

área de convivência junto à piscina, elevada em relação à via pública. 

As duas áreas livres são separadas pelo salão de festas, posição 

que permite sua visualização a partir de todo o pavimento térreo. 

Os vazios no interior do terreno garantem também certa amplitude 

visual e resguardo para os ambientes de longa permanência dos 

apartamentos, interligados por uma varanda contínua que marca 

um ritmo horizontal no volume do edifício [imagens 3.64 e 3.66].

O acesso pela calçada da Avenida Paulista é realizado através 

de uma marquise sinuosa que conduz o pedestre aos vestíbulos 

de acesso do edifício [imagens 3.67 e 3.69 a 3.71]. A cobertura, 

com uma estrutura independente composta por pilares em “V”, é 

utilizada como elemento de articulação do edifício com o terreno 

e com o espaço urbano da Avenida. O percurso sinuoso atravessa 

os amplos jardins que contornam o edifício, dialogando com o seu 

desenho, ao mesmo tempo em que estabelece um contraste formal 

com a ortogonalidade do edifício [imagem 3.65].
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3.67
Edifício Saint Honoré | 

Planta pavimento térreo

1 Vestíbulo de acesso

2 Acesso de serviços

3 Jardim de inverno

4 Salão de festas

5 Piscina

6 Acesso de veículos

7 Bloco A

8 Bloco B

9 Bloco C

10 Bloco D

3.68
Edifício Saint Honoré | 

Planta pavimento 15º ao 19º andar

Fonte das imagens 3.67 e 3.68: 

Desenho do autor a partir das 

plantas apresentadas no caderno de 

vendas do Edifício Saint Honoré.
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3.69
Marquise | Acesso principal

Fonte: Foto do autor, 2019.
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3.70
Perspectiva da marquise a partir 

da Avenida Paulista

Fonte: Caderno de lançamento 

do edifício. Acervo do Edifício 

Saint Honoré.
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3.71
Marquise e jardim interno

Fonte: Foto do autor, 2019.
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3.72
Edifício Saint Honoré | 

Corte transversal | 1950

Fonte: Desenho do autor.
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Rua São Carlos do Pinhal Alameda SantosAvenida Paulista



265

A marquise proporciona um ponto de referência e um acolhimento 

ao pedestre junto à calçada da Avenida Paulista [imagem 3.70]. 

Nesse sentido, a altura rebaixada, menor que o pé-direito do 

pavimento térreo, aproxima o volume vertical à escala do pedestre. 

Os fechamentos recuados e com desenhos sinuosos definem uma 

varanda coberta que contorna o edifício promovendo a continuidade 

da marquise sob o volume vertical. Com o alargamento da Paulista, 

a parte frontal da marquise e dos jardins foram removidos.

Artacho ficou conhecido por misturar em seus projetos elementos 

característicos da arquitetura moderna, como pilotis, janelas 

corridas e terraços-jardim com detalhes decorativos e contrastes 

cromáticos nos acabamentos. A utilização de marquises com 

desenho livre, como estratégia de acolhimento e contraponto ao 

rigor construtivo dos edifícios verticais, fazia parte da linguagem 

dos arquitetos brasileiros no período, como nos projetos de Oscar 

Niemeyer para o Hotel Quitandinha [1950] no Rio de Janeiro e o 

Palácio da Agricultura [1951] - atual Museu de Arte Contemporânea 

- no Parque do Ibirapuera em São Paulo [imagens 3.74 a 3.76]. Da 

mesma forma, o rebatimento das marquises sinuosas no terraço-

jardim da cobertura, como elemento de destaque do coroamento 

do edifício,  é outra característica comum nos projetos de Artacho 

presente nos edifícios de Niemeyer e em outros edifícios construídos 

no mesmo período na Avenida Paulista como o Anchieta, o Três 

Marias e o Nações Unidas. 

Durante a década de 1950, a Monções foi responsável pela 

produção de edifícios residenciais em diferentes lugares da cidade. 

Além da Avenida Paulista, Higienópolis, Centro Novo e Santos têm 

inúmeros projetos da construtora. Artacho soube adaptar seus 

trabalhos às características de cada bairro. Enquanto edifícios como 

o Viadutos [1950], o Louvre [1954] e o Planalto [1956] dialogam 

com as características de ocupação do centro, com implantações 

sem recuos laterais e áreas comerciais no pavimento térreo, o 

Edifício Saint Honoré se aproxima da experiência de Artacho em 

Higienópolis, especialmente com o Edifício Bretagne [1952]. 

Localizado na Avenida Higienópolis, o edifício é implantado em “L” 

contornando o lote e definindo uma ampla área livre comum no 

interior do terreno com jardins e piscinas para onde se voltam os 

apartamentos [imagem 3.73].
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3.73
Maquete do Edifício Bretagne

Fonte: Revista Habitat, n. 7, 

1952, p. 105.
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3.74
Maquete do Hotel Quitandinha

Fonte: PAPADAKI, 1956, p. 18.

3.74 3.76

3.75
Palácio da Agricultura - Parque do 

Ibirapuera [Atual Museu de Arte 

Contemporânea] | Perspectiva 

Fonte: PAPADAKI, 1956, p. 148.

3.75

3.76
Palácio da Agricultura - Parque 

do Ibirapuera [Atual Museu de 

Arte Contemporânea] | Planta do 

pavimento térreo

Fonte: PAPADAKI, 1956, p. 148.
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3.77
Ludwing Hilberseimer | 

Cidade Vertical | 1925

Fonte: HILBERSEIMER, 1979, p. 18.
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3.3 TIPOLOGIA LÂMINA-EMBASAMENTO
TIPOLOGIA III 

Desde a Cidade Vertical de Ludwing Hilberseimer de 1925 [imagem 

3.77], o uso de blocos funcionais sobrepostos como solução de 

implantação foi largamente utilizado pela arquitetura moderna ao 

longo do século XX em razão de sua versatilidade na acomodação 

a diferentes situações urbanas. Essa estratégia de implantação foi 

utilizada por mais da metade dos edifícios levantados na pesquisa 

[capítulo 2.2] apresentando grande variedade de desenvolvimentos 

formais e articulações espaciais. 

O terceiro grupo de edifícios se caracteriza pela articulação de um 

ou mais volumes verticais implantados sobre um embasamento 

horizontal. Os blocos funcionais apresentam desenhos distintos 

que potencializam os usos específicos e as relações com o espaço 

urbano onde estão inseridos. O embasamento dialoga diretamente 

com o movimento e a densidade de usos nas calçadas e com a 

geometria do terreno, enquanto nos volumes verticais usos como 

habitações e escritórios desfrutam de maior resguardo, garantido 

através de afastamentos e vazios.

Um dos primeiros edifícios verticais a utilizar a composição lâmina-

embasamento foi o Edifício Lever House construído em Nova 

York em 1952. O projeto do arquiteto Gordon Bunshaft [escritório 

Skidmore, Owings & Merrill - SOM] apresenta as características 

mais comuns dessa forma de articulação do programa e de relação 

com a cidade [imagem 3.78]. 

Localizado em um terreno com duas esquinas [imagem 3.80], 

o edifício foi originalmente projetado para abrigar a sede norte-

americana da empresa Lever Brothers. O programa é distribuído 

em dois volumes, um embasamento horizontal com um pavimento 

sobre pilotis e a lâmina vertical com 20 pavimentos abrigando os 

escritórios. Essa composição garantiu que o edifício mantivesse 

sua seção constante se beneficiando de uma especificidade 
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3.78

3.78
Edifício Lever House visto a 

partir da Park Avenue

Fonte: Samuel Herman 

Gottscho, 1952. https://www.

som.com/projects/lever_house.

3.79

3.79
Edifício Lever House | terraço-

jardim e pátio interno

Fonte: https://www.som.com/

projects/lever_house.
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do zoneamento de Nova York que dispensava a necessidade de 

recuos se a projeção do volume vertical ocupasse menos de 25% 

da área do terreno [imagem 3.84; LANDMARKS PRESERVATION 

COMMISSION, 1982]. 

Os dois volumes propõem relações distintas com o espaço urbano. 

O embasamento ocupa todo o terreno, sem recuos, desenhando a 

continuidade do alinhamento do volume construído da quadra. O 

pavimento térreo é completamente livre, em pilotis, com exceção 

do vestíbulo de acesso aos escritórios e uma área de apoio e 

serviços localizada no limite do terreno. Um pátio central ilumina 

tanto o jardim no pavimento térreo como os ambientes que ficam no 

primeiro pavimento do embasamento [imagem 3.79]. 

O solo coberto pelo volume horizontal é recriado na cobertura do 

embasamento como um novo térreo, onde a lâmina de escritórios 

ocupa apenas 25% da área destinada ao terraço-jardim. Esse 

pavimento também estabelece a transição visual entre os dois 

volumes, situação enfatizada pelo recuo dos fechamentos da 

cafeteria sob o edifício. O desdobramento do pavimento térreo em 
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Fonte: Desenho do autor.
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3.81
Lever House | Planta pav térreo

1 Vestíbulo de acesso

2 Circulação vertical dos escritórios

3 Circulação vertical embasamento

4 Pilotis

5 Acesso de veículos

6 Carga e descarga

7 Sala de reunião | auditório

8 Área de funcionários

9 Escritórios

10 Cafeteria

11 Terraço-jardim

0 5 20

3.82
Lever House | Planta embasamento

Fonte das imagens 3.81 a 3.84: 

Desenho do autor.
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54th Street53rd Street

3.85
Edifício Lever House | 

Elevação Park Avenue 

Fonte: Desenho do autor.

0 5 20
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3.86 3.87 3.88

3.91
Edifício Seguradora | Rino Levi e 

Roberto Cerqueira César

Fonte:  Revista Acrópole, n. 176, 

dez/1952, p. 276. 

3.86
Edifício Copan | Oscar Niemeyer

Fonte: LEMOS, 2014, p. 101.

3.89
Maquete do Edifício IAPI | Rino Levi 

Roberto Cerqueira César

Fonte: LEVI, 1974, p. 45. 

3.88
Conjunto Metropolitano | Salvador 

Candia e Gian Carlo Gasperini

Fonte: FERRONI, 2008, p. 70.

3.90
Edifício Renata Sampaio Ferreira |

Oswaldo Bratke

Fonte: Revista Monolito, n. 39/40, 

2017, p. 214.

3.87
Edifício Eiffel | Oscar Niemeyer

Fonte: Revista Acrópole, n. 208, 

jan/1956, p. 135.

3.89 3.90 3.91
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Em São Paulo, a tipologia lâmina-embasamento foi muito utilizada 

como estratégia de conciliação do edifício moderno com a cidade 

tradicional. No centro da cidade o embasamento dos edifícios 

se adaptaram às irregularidades dos terrenos e a uma forma de 

ocupação caracterizada pela continuidade do volume construído 

da quadra, e pela definição clara do alinhamento da via pública 

[imagens 3.86 a 3.91]. Como visto no capítulo 1.2, o embasamento 

ganha característica de centro comercial, os pilotis no pavimento 

térreo são substituídos por galerias que estendem o passeio público 

no interior da quadra dissolvendo os limites entre interior e exterior. 

Segundo Noto [2017]:

A associação embasamento torre é, talvez, a materialização mais 

consistente da arquitetura moderna em suportes anteriores à 

sua concepção, ou seja, em cidade de matriz tradicional em que 

a quadra representa uma unidade a ser considerada. Recria a 

condição de proximidade e regularidade da interface do edifício com 

a rua [assim como nas cidades de ocupação perimetral da quadra], 

dois níveis é uma das principais características dessa forma de 

articulação do programa. Em alguns edifícios esse pavimento abriga 

usos de acesso público, em outros se torna uma área livre para 

as pessoas que utilizam os escritórios ou habitações. Em ambos 

os casos esse pavimento se configura como uma segunda cota da 

cidade, como pretendia Hilberseimer ao separar as circulações de 

pedestres e veículos.

A lâmina vertical do Lever House é implantada transversalmente à 

Park Avenue, de forma assimétrica no terreno. A posição do volume 

construído define dois vazios para onde se abrem os escritórios, 

garantindo certo controle da paisagem a partir do edifício. Mesmo 

com o entorno verticalizado, o vazio desenhado pela arquitetura 

se mantém, garantindo um afastamento visual para os espaços de 

trabalho [imagem 3.85].

A volumetria decomposta em alturas diferentes permite que o 

gabarito da edificação próximo à calçada não ultrapasse dois 

pavimentos, aproximando o edifício vertical à escala do pedestre 

[imagem 3.78].
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3.93
Conjunto Nacional

3.96
Banco Sul Americano

3.92
Edifício Nações Unidas

3.95
Edifício 5ª Avenida

3.94

3.93

3.963.95

3.92

3.94
Edifício Center 3

Fonte das imagens 3.92 a 3.96 | 

Perspectivas isométricas: 

Desenho do autor.
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7 Lei nº 111 de 21 de 

setembro de 1894. A Lei nº 

3.571 de 7 de abril de 1937 

amplia os recuos laterais para  

três metros.

8 Lei nº 7.805 de 1 de 

novembro de 1972 [Lei de 

Zoneamento].

9 Ano de aprovação da Lei nº 

5.261 que limita o coeficiente 

de aproveitamento dos 

terrenos, não mais definido 

em função da largura da via.

configurando a rua corredor, ao mesmo tempo em que libera a 

implantação dos blocos verticalizados a atender às particularidades 

de vista, orientação ou forma.” 6

Na Avenida Paulista as regras de ocupação do solo, ao mesmo 

tempo em que impunha o isolamento do volume construído das 

divisas do lote, não limitava a ocupação do terreno.

Se desde 1894 a legislação determinava o recuo frontal obrigatório 

de dez metros em relação à Avenida Paulista e dois metros das 

divisas laterais7, até 19728 não existia limitação para taxa de 

ocupação do lote. Com isso, apesar de impor recuos, a legislação 

possibilitava uma ocupação densa do terreno, o que permitiu que 

os embasamentos dos edifícios se adaptassem a cada situação 

específica na Avenida.

Os cinco edifícios estudados no capítulo partem do mesmo 

princípio formal e desenvolvem soluções distintas como resultado 

das especificidades do período e de localização dos edifícios 

[imagens 3.92 a 3.96]: três edifícios conjunto que apresentam certa 

complexidade funcional e que impulsionaram as transformações 

nos usos e formas de ocupação da Avenida Paulista [Edifício 

Nações Unidas, Conjunto Nacional e Edifício Center 3]; e dois 

edifícios de escritórios construídos após a limitação do potencial 

construtivo em 19579, e que ensaiam diferentes formas de relação 

com o espaço urbano [Edifício 5ª Avenida e Banco Sul Americano]. 

Os cinco edifícios apresentam combinações de usos distintas, 

alternando habitações, escritórios e espaços comerciais, e cinco 

posições diferentes na estrutura urbana da Avenida, esquina, meio 

de quadra e até mesmo uma quadra inteira. A leitura dos cinco 

projetos permite a compreensão de características comuns no 

conjunto de edifícios e especificidades em cada solução.

6 NOTO, 2017, p. 143.
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3.97
Perspectiva | Edifício Nações Unidas

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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3.3.1 EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS

O Nações Unidas foi o primeiro edifício vertical construído na 

Avenida Paulista a utilizar a composição lâmina-embasamento. O 

edifício projetado por Abelardo de Souza no início dos anos 1950 

representou o ponto inicial de um processo de mudança que viria a 

transformar as características de uso e ocupação da Avenida.  

Conforme descrito anteriormente [capítulo 1.3], o projeto contou com 

um processo específico de aprovação na Prefeitura, especialmente 

em relação ao uso comercial no pavimento térreo, não permitido pela 

legislação até 195410. A argumentação de Abelardo se concentrava 

no fato de que o projeto mantinha o uso comercial voltado apenas 

para a Avenida Brigadeiro, sem alterações em relação ao uso na 

calçada da Avenida Paulista. Esse fato condicionou o desenho do 

embasamento e a relação que estabelece com as duas avenidas.

10 Lei nº 4.589 de 1 de 

dezembro de 1954.

Localizado em um terreno com duas esquinas, voltado para três 

vias diferentes - as Avenidas Paulista e Brigadeiro Luís Antônio e a 

Rua São Carlos do Pinhal -, o projeto teve duas versões que, apesar 

de partirem de um mesmo princípio de organização espacial - a 

articulação entre lâmina e embasamento -, apresentam soluções 

distintas na organização do programa e na relação com o espaço 

urbano. 

A versão inicial previa duas lâminas habitacionais, uma menor 

paralela à Avenida Paulista disposta sobre pilotis e outra curva, 

longitudinal ao terreno, implantada sobre um conjunto de lojas 

[imagens 3.98, 3.100 e 3.101]. A necessidade por parte dos 

incorporadores de um maior aproveitamento da área construída 

levou a uma segunda versão do projeto onde três lâminas, duas 
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3.98
Perspectiva isométrica | Edifício 

Nações Unidas | Projeto inicial

Fonte: Desenho do autor.
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3.99
Perspectiva isométrica | Edifício 

Nações Unidas | Projeto final

Fonte: Desenho do autor.
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3.100
Edifício Nações Unidas | 

Planta Pav Térreo | Projeto inicial

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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3.101
Edifício Nações Unidas | 

Planta Pav Tipo | Projeto inicial

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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1 Pilotis | Acolhimento

2 Galeria | Acesso de pedestres

3 Lojas

4 Acesso ao terraço-jardim

5 Acesso de veículos

6 Terraço- jardim
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Edifício Nações Unidas | 
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3.103
Edifício Nações Unidas | 

Planta Terraço-jardim | Projeto final
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3.105
Escada de acesso ao terraço-jardim

Fonte: Revista Habitat, n. 57, nov-

dez/1959, p. 24.

3.106
Galeria comercial | pavimento térreo

Fonte: Revista Habitat, n. 57, nov-

dez/1959, p. 24.

3.105

3.106
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1 Acesso de pedestres | Galeria

2 Pilotis | Acolhimento

3 Acesso terraço-jardim
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Projeto inicial | Planta Pav Tipo
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Projeto inicial | Planta Pav Térreo
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nove edifícios independentes em três blocos articulados pelas 

prumadas de circulação vertical, desenhando áreas livres e evitando 

espaços residuais.

3.3.1.1 A PERMEABILIDADE URBANA

No pavimento térreo, o acesso às prumadas de circulação vertical é 

feito por uma passagem interna e por uma praça coberta, no pilotis 

do bloco A [imagem 3.102]. Como um desdobramento da calçada 

no interior do terreno, a passagem que dá acesso aos apartamentos 

do bloco C foi a primeira galeria comercial construída na Avenida 

Paulista, conectando-a de forma direta com a Rua São Carlos do 

Pinhal [imagem 3.106]. 

A condição específica de aprovação do edifício levou o desenho 

do embasamento a se acomodar a duas situações opostas. 

Formalmente, o volume horizontal aparece apenas para a Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio e abriga um conjunto de lojas voltadas para 

a calçada e para a galeria interna. Os blocos B e C são implantados 

sobre o embasamento, a partir do terraço-jardim [imagem 3.115].  

paralelas e uma perpendicular à Avenida Paulista, abrigam o 

programa habitacional, implantadas sobre um embasamento 

comercial que ocupa toda a área permitida do terreno [imagens 

3.99 e 3.102 a 3.104].

A organização do programa habitacional utiliza estratégia semelhante 

à outro edifício realizado pelo BNI/CNI no mesmo período, o Edifício 

Copan [capítulo 1.2]. Aproveitando o baixo custo dos elevadores no 

período [SOUZA, 1994, p. 116; XAVIER; LEMOS; CORONA, 1983, 

p.35], as lâminas habitacionais são compostas por uma série de 

edifícios justapostos articulados por nove prumadas de circulação 

vertical. Ao todo são 22 apartamentos por andar servidos por 18 

elevadores, sendo que seis prumadas de circulação articulam duas 

unidades por andar no bloco C, enquanto três prumadas, próximas 

à Avenida Paulista, estabelecem a conexão entre os blocos, uma 

entre o blocos A e C e duas entre os blocos A e B [imagem 3.104].

Com isso, o projeto não apenas garante maior privacidade aos 

moradores com a eliminação das circulações horizontais, mas 

também confere certa unidade volumétrica ao conjunto por reunir 
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Avenida PaulistaAlameda Santos Rua São Carlos do Pinhal

3.111
Edifício Nações Unidas | 

Corte longitudinal

Fonte: Desenho do autor.
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3.112
Terraço-jardim sobre o  

embasamento

Fonte: José Moscardi, 

Revista Acrópole, n. 262, 

ago/1960, p. 273.

Por outro lado, o bloco A, implantado sobre pilotis com pilares em 

“V”11, conta com um pavimento a mais em relação ao bloco B e 

mantém o pavimento térreo livre, um espaço de acolhimento que, 

junto com o jardim que ocupava o recuo frontal de dez metros, 

estabelece um espaço de transição na chegada ao edifício [imagens 

3.116 e 3.117]. A contraposição entre espaços livres e a ocupação 

comercial se ajustava às características de cada avenida no início 

dos anos 1950. 

Na versão inicial a galeria acompanha a forma curva da lâmina 

habitacional e o embasamento ocupa apenas o espaço entre a 

passagem interna e a calçada da Avenida Brigadeiro [imagens 

3.107 e 3.108]. No projeto construído a permeabilidade da quadra 

fica mais clara. Acompanhando a lâmina maior, o percurso passa 

a conectar diretamente a Avenida Paulista e a Rua São Carlos do 

Pinhal, com lojas de ambos os lados [imagens 3.109 e 3.110].

11 Estratégia muito utilizada pela 

arquitetura moderna brasileira para 

diminuir o número de pilares em 

áreas livres, como por exemplo 

no Edifício Califórnia de Oscar 

Niemeyer, projetado um ano antes 

para o mesmo BNI/CNI.
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3.113
Edifício Nações Unidas | 

Corte transversal

Fonte: Desenho do autor

Av Brigadeiro Luís Antônio
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3.114
Edifício Nações Unidas a partir da 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio

Fonte: Foto do autor, 2018.

3.3.1.2 EDIFÍCIOS JUSTAPOSTOS E O DESENHO DO VAZIO

A necessidade de acomodar no projeto um maior número de 

apartamentos resultou em um desenho ortogonal dos edifícios e a 

inversão dos vazios definidos pelos volumes verticais. A área interna 

definida pelas duas lâminas na primeira versão se transformou em 

um vazio triangular, junto à Avenida Brigadeiro, para onde se voltam 

os blocos B e C [imagens 3.108 e 3.110]. Com isso, o maior edifício 

[bloco C] é implantado próximo à divisa do terreno, garantindo que 

a altura do embasamento - cerca de nove metros - seja a referência 

de escala reconhecida pelo pedestre na calçada da Avenida 

Brigadeiro [imagens 3.113 e 3.114]. Apesar da alta densidade de 

ocupação do terreno [o coeficiente de aproveitamento do edifício é 

de quase dez vezes a área do lote], o embasamento estabelece uma 

transição de escala que suaviza a relação do volume vertical com o 

pedestre e com a via de menor dimensão.

O vazio triangular definido pelos blocos B e C corresponde à área 

comum do edifício na cobertura do embasamento [imagens 3.103 

e 3.112]. O terraço-jardim se configura como um térreo elevado, 
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3.115
Edifício Nações Unidas visto a partir 

da Avenida Brigadeiro Luís Antônio

Fonte: José Moscardi, Revista 

Acrópole, n. 262, ago/1960, p. 270.
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um espaço de convívio e integração entre os moradores e a cidade. 

A necessidade de construção de um maior número de unidades 

habitacionais impediu o desenho de um pavimento totalmente livre. 

Os apartamentos nesse nível ficam separados das áreas comuns 

por um jardim e uma pequena divisória, estratégia semelhante à 

utilizada no pavimento térreo do Edifício Três Marias. 

O terraço-jardim é acessado através de uma escada helicoidal de 

concreto a partir do pilotis do bloco A. Sua posição, na esquina 

entre as duas circulações de pedestre no pavimento térreo, valoriza 

sua forma sinuosa e destaca o acesso ao terraço  [imagem 3.105].

Uma escada, com sua estrutura, com sua grade curva, com seu 

piso, não é mais do que uma escada, mas a sua colocação no 

espaço, sua contrastação entre ângulos e vegetações tornam esse 

pormenor, conforme é fácil verificar, de suma elegância nas linhas 

obtidas... 12

O edifício sofreu uma série de intervenções ao longo do tempo. 

O pilotis do bloco A foi fechado e a escada helicoidal removida, 

tornando o pavimento térreo menos permeável e o terraço-jardim 

acessado apenas por moradores.

A organização do programa habitacional é adaptada a disposição 

dos volumes. Os blocos A e B, separados apenas pela prumada de 

circulação vertical, mantém os espaços de longa permanência dos 

apartamentos [salas e dormitórios] voltados para a Avenida Paulista 

e para o terraço-jardim, enquanto no bloco C a lâmina única permite 

uma unidade compacta onde um dos dormitórios fica voltado para 

a divisa do terreno. 

Os três volumes verticais, apesar de interligados pelas prumadas 

de circulação vertical, são separados formalmente e diferenciados 

plasticamente. Proteções solares horizontais de concreto, que se 

assemelham a um pergolado com faixas alternadas, caracterizam 

os blocos A e C projetando sombras sobre o plano da fachada. 

Venezianas de correr justapostas, sem a separação de alvenarias, 

conferem unidade ao desenho da fachada, dissolvendo o ritmo da 

estrutura, ao mesmo tempo que garantem certo resguardo para os 

apartamentos [imagens 3.116 e 3.117]. 

12 Geraldo Ferraz. 

Revista Habitat, n. 57, 

nov-dez/1959, p.  21.
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3.116
Edifício Nações Unidas visto a 

partir da Avenida Paulista

Fonte: Revista Habitat, n. 57, 

nov-dez/1959, p. 20.

3.116 3.117

3.117
Fachada para a Avenida 

Paulista | Brises de concreto 

e venezianas de correr

Fonte: Paulo Pires de 

Campos, 1975.
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Pode-se observar a variedade das formas e de desenho que surgem 

de cada posição do espectador. O efeito do sol, filtrando através 

desses elementos de encontro às janelas, forma, também, uma 

imensa variedade de desenhos. 13

O bloco B apresenta um desenho composto pela alternância vertical 

da posição das aberturas, destacadas por um leve rebaixo na 

alvenaria, e planos opacos revestidos com pastilha azul [imagens 

3.114 e 3.115]. 

O arquiteto, a exemplo do Edifício Três Marias, faz uso de pastilhas 

coloridas para destacar as empenas cegas laterais nas cores rosa, 

preto e vermelho. Diferentes dimensões e alturas, fechamentos 

e elementos de proteção solar, cores e texturas garantem que 

o conjunto construído oferte vistas completamente distintas 

dependendo ângulo de visão, proporcionando diferentes inserções 

na paisagem [imagens 3.114 a 3.116]. No coroamento do edifício, 

lajes com recortes circulares de tamanhos variados cobrem parte 

de um segundo terraço-jardim.

Estratégia semelhante de implantação foi desenvolvida por Abelardo 

em outros dois edifícios nos anos seguintes: um edifício multifuncional 

de 1961 que abriga um hotel e apartamentos em Goiás [imagens 

3.118 a 3.120]; e o projeto para o Hotel Tropical Palace na Rua da 

Consolação, vizinho ao Copan, em 1962 [imagens 3.121 a 3.123]. 

Os dois projetos apresentam uma composição de volumes verticais 

perpendiculares implantados sobre um embasamento que ocupa 

toda a área do terreno assumindo a forma do lote. 

Se por um lado as galerias comerciais nos pavimentos térreos 

promovem a conexão de diferentes vias [imagem 3.119] ou mesmo 

a permeabilidade para o interior do terreno [imagem 3.121], é na 

articulação dos blocos verticais que os projetos mais se assemelham 

ao Nações Unidas. Em ambos os casos, as lâminas ocupam em 

suas faces menores as dimensões totais do terreno, sem recuos, 

enquanto o afastamento das faces maiores garante a iluminação e 

as vistas externas para os dormitórios, além da insolação nas áreas 

comuns do hotel na cobertura do embasamento. 

13 Geraldo Ferraz. 

Revista Habitat, n. 57, 

nov-dez/1959, p.  23.
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3.118
Edifício com Hotel e Habitações em 

Goiás | Perspectiva

Fonte: Revista Habitat n. 61, 1960, 

p. 03.

3.119

3.120

3.118

3.120
Edifício com Hotel e Habitações em 

Goiás | Planta pavimento tipo

Fonte: Revista Habitat n. 61, 1960, 

p. 05.

3.119
Edifício com Hotel e Habitações em 

Goiás | Planta pavimento térreo

Fonte: Revista Habitat n. 61, 1960, 

p. 05.
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0 102

3.122
Tropical Palace Hotel em São Paulo | 

Planta pavimento tipo

Fonte: Revista Habitat n. 62, 1960, 

p. 17.

3.121
Tropical Palace Hotel em São Paulo | 

Planta pavimento térreo

Fonte: Revista Habitat n. 62, 1960, 

p. 14.

3.123
Tropical Palace Hotel em São Paulo 

| Perspectiva

Fonte: Revista Habitat n. 62, 1960, 

p. 10.

3.122

3.121

3.123

Rua da Consolação
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3.124
Conjunto Nacional 

Fonte: José Moscardi, XAVIER; 

LEMOS; CORONA, 1983, p. 37.
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3.3.2 CONJUNTO NACIONAL

O processo de transformação nos usos e formas de ocupação da 

Avenida Paulista, iniciado com o Edifício Nações Unidas, é ampliado 

com a construção do Conjunto Nacional na segunda metade da 

década de 1950. Os dois edifícios guardam muitas similaridades 

na organização do programa e na relação que estabelecem com 

o espaço urbano. Localizado em outro cruzamento importante 

da Paulista, com a Rua Augusta, o terreno do Conjunto Nacional 

apresenta uma característica única na Avenida, ocupa a dimensão de 

uma quadra inteira, sem subdivisão interna por lotes, o que conferiu 

ao arquiteto maior liberdade de desenho e das possibilidades de 

implantação do edifício.

O projeto de David Libeskind passou por diversas revisões desde 

sua versão inicial em 1955 até a inauguração completa do edifício 

em 1962. Se por um lado a composição de usos e o desenho de 

alguns pavimentos foi sendo alterado ao longo desse período, sua 

implantação e a concepção volumétrica se mantiveram constantes. 

O projeto se organiza a partir da articulação de dois volumes 

sobrepostos: um embasamento horizontal que ocupa toda a quadra 

e abriga lojas, restaurantes e cinemas no pavimento térreo e espaços 

comerciais de maior porte no primeiro andar; e uma lâmina vertical 

com 25 pavimentos. 

Na versão inicial do projeto o volume vertical era composto por 

seis edifícios habitacionais justapostos14 servidos por prumadas de 

circulação vertical independentes acessados por uma praça coberta 

voltada para a Alameda Santos e um acesso independente pela Rua 

Augusta [imagens 3.125 a 3.128]. 

As mudanças em curso na Avenida levaram José Tijurs a incluir 

escritórios no programa do edifício subdividindo a lâmina vertical 

em três edifícios independentes: o Horsa I para pequenos escritórios 

e consultórios; o Horsa II para grandes empresas; e o edifício 

14 Os edifícios habitacionais  

foram nomeados a partir de 

deuses indígenas: Guayupiá, 

Jacirendy, Amanayara, 

Nhandeyara e Amanacy.
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3.125
Projeto inicial | Planta Pav Térreo  

Fonte: Revista AD Arquitetura e 

Decoração, n. 13, 1955, p. 05.

3.126
Projeto inicial | Planta Pav Tipo 

Fonte: Revista AD Arquitetura e 

Decoração, n. 13, 1955, p. 06.
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3.127 3.128

3.127
Foto da maquete do projeto original

Fonte: Revista Acrópole, n. 222, 

abr/1957, p. 208.

3.129
Foto da maquete do projeto original

Fonte: VIÉGAS, 2004, p. 103.
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3.129
Perspectiva isométrica | 

Conjunto Nacional 

Fonte: Desenho do autor.
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residencial Guayupiá com dois apartamentos por andar, único 

remanescente da versão inicial do projeto [imagens 3.129 a 3.133].

3.3.2.1 DOIS MODELOS DE CIDADE 

Dentre os edifícios estudados que organizam sua implantação 

através da tipologia lâmina-embasamento, o Conjunto Nacional 

é aquele que propõe de forma mais clara o desdobramento do 

pavimento térreo em dois níveis com características distintas.

O embasamento configura uma placa de aproximadamente 100 por 

125 metros que ocupa toda a área terreno, mantendo apenas o 

recuo frontal de dez metros para a Avenida Paulista. O pavimento 

térreo é ocupado pelo uso comercial onde galerias internas de 

aproximadamente 11 e 8 metros de largura interligam as quatro vias 

e promovem a permeabilidade da quadra para o pedestre [imagens 

3.130 e 3.134].  Na cobertura do embasamento um segundo térreo 

é criado. Um extenso terraço-jardim se apresenta como uma praça 

pública elevada, uma tentativa de devolver à cidade o solo ocupado 

pela galeria comercial. Originalmente esse pavimento contava 

apenas com o volume do salão de festas, elevado sobre pilotis e 

com fechamentos recuados, e a cúpula geodésica que cobre o 

conjunto de rampas. A lâmina habitacional é implantada sobre 

pilotis ampliando a permeabilidade visual a partir dessa nova cota 

da cidade [imagem 3.132]. 

Os dois térreos representam duas formas de ocupação da cidade. 

O embasamento configura claramente o desenho da quadra 

valorizando os espaços tradicionais da cidade, especialmente as 

calçadas, característica potencializada pelo desenho poroso do 

conjunto de lojas.

A espacialidade proposta para o térreo do edifício advém de um 

desenho integral da quadra, livre de qualquer resquício da estrutura 

fundiária fracionada em lotes. Foi mantida, no entanto, a morfologia 

urbana baseada na conformação da calha da rua estabelecida 

pelo volume construído. Ao mesmo tempo em que estabelece 

um rompimento com o modo tradicional de uso e ocupação do 

solo, respeita o traçado e reconhece a importância da experiência 

acumulada nos vestígios urbanos. 15

15 VIÉGAS, 2004, p. 172.
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1 Galerias internas

2 Circulação coletiva do 

embasamento

3 Acesso ao Edifício Guayupiá

4 Acesso ao Edifício Horsa I

5 Acesso ao Edifício Horsa II

6 Acesso aos escritórios do 

embasamento
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terraço-jardim

8 Lojas
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Conjunto Nacional |

Planta Pav Térreo | Projeto final
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Fonte das imagens 3.130 a 

3.133: Desenho do autor a partir 

dos desenhos originais de 1959 

do Acervo David Libeskind com 

adaptações no edifício Horsa II.
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9 Acesso ao estacionamento do 

centro comercial 

10 Acesso ao estacionamento do 

Edifício Guayupiá

11 Restaurante

12 Acesso ao cinema

13 Cinema [1.460 lugares]

14 Sala de projeção do cinema

15 Vazio do cinema

16 Espaço comercial
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Conjunto Nacional |
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3.132
Conjunto Nacional |

Terraço-jardim |  | Projeto final

3

2

1118

7

17

0 5 20

17 Terraço jardim

18 Pavilhão anexo

19 Edifício Guayupiá

20 Edifício Horsa I

21 Edifício Horsa II

LEGENDA

Programas

Circulações Verticais



309

3.133
Conjunto Nacional |

Planta Pav Tipo  | Projeto final
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3.134
Perspectiva da galeria comercial

Fonte: Acervo David Libeskind.
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O terraço na cobertura do embasamento representa o chão livre da 

cidade moderna. Na primeira versão do projeto, o salão de festas e 

as circulações verticais ocupavam menos de 15% dos 13.000 m² de 

praça elevada, onde amplos jardins e áreas livres tinham o objetivo 

de promover a integração entre os moradores e a cidade através 

de usos comuns do edifício habitacional e espaços de uso público. 

Uma viga de transição na base da lâmina vertical dobra o módulo 

estrutural de 3,65 para 7,30 metros, diminuindo a interferência 

visual dos apoios no terraço-jardim [imagens 3.132 e 3.145]. 

Esse pavimento foi o mais alterado ao longo do tempo. Outros 

três volumes foram construídos além do fechamento do pilotis da 

lâmina vertical diminuindo significativamente a área livre disponível. 

O volume do salão de festas foi ocupado inicialmente pelo 

restaurante Fasano como uma extensão da confeitaria voltada para 

a calçada  da Avenida Paulista. No pavimento térreo, o piso único 

de mosaico português integra visualmente os espaços internos e 

externos. Antes do alargamento da Avenida, a calçada e o recuo 

frontal formavam um único grande espaço utilizado como extensão 

de lojas e restaurantes [imagem 3.146]. A marquise de concreto 

que cobre praticamente todo o perímetro do edifício não apenas 

protege e sombreia as vitrines das lojas, mas também estabelece 

uma transição de escala e luminosidade no acesso às galerias. 

Com quatro metros de largura e três de altura, além de abrigar o 

pedestre, a marquise define um espaço que atenua o limite entre a 

calçada e o interior do edifício [imagens 3.137 e 3.138].

O desenho do pavimento térreo resolve um sistema complexo de 

acessos e circulações, hierarquizados em relação à localização e 

dimensões na planta [imagem 3.136]. 

As quatro galerias internas se encontram em uma praça central 

de aproximadamente 2.000m² onde um conjunto de elevadores 

contornados por uma rampa helicoidal estabelece a articulação 

das cotas do embasamento permitindo o acesso público ao terraço 

[imagem 3.135]. A rampa helicoidal, com quatro metros de largura, 

estabelece a continuidade vertical do percurso das galerias e permite 

a visualização e apreensão das diferentes paisagens ao longo do 

percurso [imagens 3.141 a 3.144]. O conjunto é coberto por uma 
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3.135
Perspectiva da praça central 

e do conjunto de rampas

Fonte: BRASIL, 2007, p. 37.
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cúpula geodésica em alumínio composta por módulos hexagonais 

com fechamento translúcido que permite a iluminação zenital das 

rampas e elevadores.

As prumadas de circulação vertical das habitações e escritórios 

ficam em um mesmo alinhamento, mas apresentam características 

distintas. Os escritórios Horsa I e Horsa II são acessadas pela galeria 

interna e contam com vestíbulos de acesso generosos enquanto 

o edifício Guayupiá é acessado diretamente pela Rua Augusta 

de forma independente e discreta. Os acessos de veículos são 

realizados pela Rua Padre João Manoel e Alameda Santos [imagem 

3.136].

3.3.2.2 DUAS ESCALAS URBANAS

A solução de implantação da lâmina vertical, semelhante ao que 

foi desenvolvido no projeto do Edifício Nações Unidas, utiliza 

vazios e afastamentos para resolver o programa de áreas comuns 

do edifício. A lâmina é afastada 72 metros em relação ao limite 

original do terreno junto à Avenida Paulista e 25 metros da Alameda 

3.136
Perspectiva isométrica | 

Circulações verticais

Fonte: Desenho do autor.
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3.137 3.138

3.139
Galeria interna

3.140
Vista da praça central, prumada de 

elevadores e rampa helicoidal

Fonte das imagens 3.137 a 3.144: 

Foto do autor, 2018.

3.139 3.140

3.138
Marquise e calçada da Av Paulista

3.137
Acesso pela Avenida Paulista
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3.141 3.142

3.141
Vista da praça central e da rampa 

helicoidal

3.142
Vista do acesso pela Avenida 

Paulista a partir da rampa helicoidal

3.143
Vista do primeiro pavimento a partir 

da rampa helicoidal

3.144
Cúpula geodésica e terraço-jardim 

sobre o embasamento

3.143 3.144
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3.145
Conjunto Nacional em obras

Fonte: José Moscardi, Acervo da 

Biblioteca da FAU USP.



317

Santos. Os vazios definem dois espaços no terraço-jardim. Na parte 

frontal ficam localizados o salão de festas e a cúpula geodésica 

[e posteriormente mais dois volumes com outros usos] e junto à 

Alameda Santos o recuo da lâmina corresponde a dimensão do 

cinema que, por conta da necessidade de vãos maiores, é coberto 

por treliças metálicas [imagem 3.145]. 

O afastamento generoso em relação à Paulista garante que a escala 

percebida pelo pedestre na calçada seja a altura do embasamento 

- cerca de 13 metros -, enquanto o volume vertical, com 25 

pavimentos e 120 metros de comprimento, é implantado distante 

da vista do pedestre, como pano de fundo do conjunto [imagens 

3.146 e 3.147]. Dessa forma, os programas abrigados no volume 

vertical estabelecem uma relação mais próxima com a cobertura do 

embasamento do que com a cota da Paulista.

A relação que o volume horizontal estabelece com as ruas 

circundantes traz o monumental edifício à escala do pedestre e 

estabelece um gabarito para as ruas em volta. 16

16 VIÉGAS, 2004, p. 172.

De certa forma, o embasamento estabelece uma cota que dialoga 

com a ocupação dos casarões do período anterior, ainda presentes 

no momento de construção do edifício, atenuando a presença física 

do conjunto de mais de 120.000m² de área construída [imagens 

3.148 e 3.149].

Os dois volumes definidos por Libeskind apresentam tratamentos 

plásticos diferentes, porém uniformes. O embasamento é 

inteiramente recoberto por brises horizontais de concreto que, 

além de funcionar como proteção solar para os ambientes do 

primeiro pavimento, confere unidade ao volume [imagem 3.146]. 

Originalmente, a fachada da lâmina vertical voltada para a Avenida 

Paulista recebia um fechamento contínuo em elementos vazados 

com um padrão geométrico de aberturas que protegiam as varandas 

dos apartamentos [imagem 3.127]. Com a mudança de uso da 

lâmina, os elementos vazados não foram executados, ressaltando 

o ritmo da modulação estrutural no plano da fachada, enquanto as 

varandas permaneceram apenas no Edifício Guayupiá.
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3.146
Vista a partir da Avenida Paulista

Fonte: Chico Albuquerque, 1957, 

Acervo Instituto Moreira Salles.
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3.147
Conjunto Nacional | 

Perspectiva a partir da Rua Augusta

Fonte: Acervo David Libeskind.
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3.148
Conjunto Nacional | 

Elevação Avenida Paulista | 1950

Fonte: Desenho do autor.

0 10 50

Rua AugustaRua Padre João Manoel
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3.149
Conjunto Nacional | 

Elevação Avenida Paulista | 2019

Fonte: Desenho do autor.

Rua AugustaRua Padre João Manoel
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3.150
Edifício Center 3

Fonte: Hugo Massaki Segawa, 1978, 

Acervo da Biblioteca da FAU USP.
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3.3.3 EDIFÍCIO CENTER 3

A construção bem-sucedida do Nações Unidas e principalmente 

do Conjunto Nacional impulsionaram o uso comercial e a 

multifuncionalidade na Avenida Paulista. Localizado na calçada 

oposta, em frente ao Conjunto Nacional, o Edifício Center 3 é 

implantado em um terreno com geometria irregular com frente para 

três vias diferentes, as ruas Augusta e Luís Coelho, além da própria 

Avenida Paulista.

Projetado pelo arquiteto Jorge Wilheim no início da década de 1960, 

o edifício é composto por duas torres de escritórios, com 18 e 22 

pavimentos, implantadas sobre um embasamento comercial com 

quatro pavimentos que abriga um programa multifuncional com 

lojas de pequeno e grande porte, dois cinemas - com 804 e 969 

lugares - e escritórios [imagem 3.151].

3.3.3.1 O EMBASAMENTO SE ACOMODA À CIDADE

O desenho do embasamento do Center 3 se acomoda a geometria 

irregular do terreno, decorrente do remembramento de vários lotes,  

assim como as diferenças na topografia, articulando internamente 

três acessos em níveis diferentes através de galerias internas 

[imagens 3.152 e 3.153]. 

Jorge Wilheim via nas galerias comerciais um instrumento de 

qualificação do espaço para o pedestre17 e a possibilidade de 

ensaiar formas de ocupação do terreno capazes de inverter a 

relação entre volume construído e recuos laterais impostos pela 

legislação18. No caso do Center 3, o perímetro externo relativamente 

pequeno induzia a uma ocupação que valorizasse o miolo da 

quadra. O desdobramento da calçada no interior do terreno, através 

17 A versão do projeto “Nova 

Paulista” desenvolvida por Jorge 

Wilheim incentivava a implantação 

de galerias comerciais ao longo 

do eixo sobre o espigão central 

estimulando, inclusive, possíveis 

ligações entre edifícios contíguos 

[WILHEIM, 1965, p. 87].

18 O que Jorge Wilheim 

chamou de “tirania do lote” 

[WILHEIM, 2003, p. 80].
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3.151
Perspectiva isométrica | 

Edifício Center 3

Fonte: Desenho do autor.
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das galerias, amplia a fachada pública comercial e a possibilidade 

de percursos alternativos para o pedestre. 

O projeto do Center 3 reconhece o modelo de cidade e as relações 

propostas pelo Conjunto Nacional, especialmente na organização 

dos acessos e circulações nos pavimentos ligados à via pública 

[imagem 3.165]. As três galerias comerciais internas – com nove 

e seis metros de largura – se interligam em uma praça central 

com aproximadamente 650m² onde um conjunto de rampas e 

elevadores articula os diversos níveis do embasamento. A praça, 

localizada no miolo da quadra, é iluminada zenitalmente através de 

uma cobertura circular translúcida. 

O acesso pela Avenida Paulista é marcado por uma ampla marquise 

com 17,6 metros de comprimento e 4,2 metros em balanço. O recuo 

frontal de dez metros é unificado com a calçada formando uma 

grande praça onde a cobertura com pé-direito reduzido, de forma 

similar ao Conjunto Nacional, configura um espaço de acolhimento 

e transição ao pedestre na chegado ao edifício [imagem 3.163].

O embasamento, ao conectar internamente as três vias, se acomoda 

a diferentes características de ocupação da cidade. A implantação 

do embasamento respeita os recuos frontais e laterais junto à 

Avenida Paulista [imagem 3.160], enquanto no acesso pela Rua 

Augusta, ocupa os limites do terreno reforçando a continuidade 

da volumetria construída da quadra [imagens 3.161 e 3.164]. Na 

Rua Luís Coelho, via de menor movimento, fica localizada uma 

loja departamentos, com espaço de carga e descarga e circulação 

vertical independente. O fechamento com tela metálica nos três 

acessos confere unidade plástica para o volume do embasamento 

[imagens 3.163 e 3.164].

3.3.3.2 OS VOLUMES VERTICAIS E A EXIGUIDADE DO TERRENO

A irregularidade do lote e a hierarquia das vias levaram as duas 

torres de escritório a serem implantadas na parte mais larga do 

terreno [45 metros], próximo à Avenida Paulista. Os terrenos mais 

estreitos junto à Rua Augusta [22 metros] e Luís Coelho [24 metros] 
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1 Acesso Avenida Paulista

2 Acesso Rua Augusta

3 Acesso Rua Luís Coelho

4 Circulação coletiva do 

embasamento

5 Acesso Térreo Augusta

6 Acesso à Sede 1 da CESP

7 Acesso à Sede 2 da CESP

8 Acesso aos cinemas

9 Lojas
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anexadas no processo 200.967/68.
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Edifício Center 3 | Planta Térreo 

Avenida Paulista
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10 Loja de departamentos

11 Circulação de serviços 

12 Acesso ao estacionamento 

13 Escritório

14 Cinema 1 [969 lugares]

15 Cinema 2 [804 lugares]

16 Acesso superior do cinema 1

17 Balcão do cinema 2

18 Terraço

19 Apartamento do zelador

3.155
Edifício Center 3 | Planta 2º 

Pavimento | mezanino e terraço
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Edifício Center 3 | Planta 1º 

Pavimento | Cinemas
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20 Sede 1 da CESP

21 Sede 2 da CESP

22 Terraço

23 Cobertura Sede 1 da CESP
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Edifício Center 3 | 

Planta 21º pavimento
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Edifício Center 3 | 
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ficaram destinados aos cinemas, que por conta da necessidade de 

maiores vãos, são cobertos com vigas calha de concreto de maior 

dimensão. 

Nos volumes verticais a solução do Center 3 difere dos demais edifícios 

conjunto estudados. Os dois blocos não são justapostos, integrados 

visualmente, mas configuram dois volumes independentes e com 

características distintas. As duas torres, que abrigavam inicialmente 

a sede administrativa da CESP [Companhia Energética de São 

Paulo], são afastadas dez metros entre si e localizam as respectivas 

prumadas de circulação vertical junto às divisas do terreno [imagem 

3.158]. 

O desencontro dos dois volumes verticais cria um pequeno terraço 

descoberto na cobertura do embasamento e evita o sufocamento 

pela densa construção do terreno. Esse pavimento ainda é ocupado 

por escritórios sob as torres e o mezanino dos cinemas [imagem 

3.155]. A posição das circulações verticais favorece a circulação 

pública na cota da Avenida Paulista ao localizar os vestíbulos de 

acesso dos edifícios dentro do perímetro de lojas que ocupam as 

3.158
Perspectiva isométrica |

 Circulações verticais

Fonte: Desenho do autor.
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3.159
Edifício Center 3 | 1978

Fonte: Hugo Massaki Segawa, 

Acervo da Biblioteca da FAU USP.
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Rua Augusta Rua Frei Caneca

3.160
Elevação Avenida Paulista | 1960

Fonte: Desenho do autor.
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Avenida PaulistaRua Luís Coelho

3.161
Elevação Rua Augusta | 1960

Fonte: Desenho do autor.
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Rua AugustaRua Frei Caneca

3.162
Elevação Rua Luís Coelho | 1960

Fonte: Desenho do autor.

0 5 20
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3.163
Acesso pela Avenida Paulista

Fonte: Paulo Pires de Campos, 

1975.
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3.164
Acesso pela Rua Augusta

Fonte: Alfredo Rizutti, 06/08/1976, 

Acervo Agência Estado.
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Avenida Paulista

3.165
Relação entre o Edifício Center 

3 e o Conjunto Nacional.

Fonte: Desenho do autor.
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divisas do terreno, liberando o percurso central da galeria [imagem 

3.153]. Após a reforma do edifício nos anos 2000 os dois blocos 

foram unificados e a circulação vertical passou a ocupar o espaço 

entre os dois blocos.

Os dois edifícios apresentam expressões plásticas e proporções 

distintas. A sede 1, com um volume mais compacto, tem os pilares 

levemente recuados na planta liberando completamente o plano da 

fachada composta por um caixilho contínuo marcado pelo ritmo dos  

montantes verticais. Uma leve inflexão nas fachadas menores altera 

a volumetria do edifício. Por outro lado, a sede 2 ocupa uma área 

maior do terreno, além de alcançar um gabarito mais alto. A lâmina 

é marcada externamente pela modulação dos pilares, localizados no 

perímetro da planta, e pelas lajes salientes encerradas por caixilhos 

integrais de piso a teto [imagem 3.159].

Apesar das grandes alterações no edifício após o incêndio de 1987,  

suas características principais de implantação persistiram ao tempo 

e aos acidentes sofridos. A conexão das três vias e o ajuste à 

topografia promovem a integração entre arquitetura e cidade.

3.166
Galeria interna com acesso 

pela Avenida Paulista | rampa 

helicoidal ao fundo.

Fonte: Paulo Pires de 

Campos, 1975.



338

3.167
Corte transversal passando pelo 

Conjunto Nacional e Center 3 | 1960

Fonte: Desenho do autor.
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Avenida PaulistaRua Luís Coelho Alameda Santos
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Avenida PaulistaRua Luís Coelho Alameda Santos

3.168
Corte transversal passando pelo 

Conjunto Nacional e Center 3 | 2019

Fonte: Desenho do autor.
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3.169
Edifício 5ª Avenida

Fonte: Acervo PPMS.
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3.3.4 EDIFÍCIO 5ª AVENIDA

No final da década de 1950, a empresa imobiliária Invicta S/A, 

em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, promoveu um 

concurso de projetos para um edifício de escritórios com térreo 

comercial em terreno localizado no meio da quadra entre a Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio e a Alameda Joaquim Eugênio de Lima. A 

comissão julgadora formada pelos arquitetos João Batista Vilanova 

Artigas, Oswaldo Bratke e Eduardo Corona premiou os arquitetos 

Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano com o primeiro 

lugar [imagem 3.170], seguidos de Abelardo de Souza e Giancarlo 

Gasperini, segundo e terceiro lugares respectivamente.

Os projetos dos dois primeiros colocados partem de um mesmo 

princípio de organização do programa – uma lâmina vertical de 

escritórios implantada sobre um embasamento comercial –, mas 

apresentam soluções formais e implantações distintas, e até 

apostas. 

3.170
Reportagem sobre resultado do 

concurso do Edifício 5ª Avenida.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 

24/05/1959, p. 19.
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3.171
Perspectiva isométrica | 

Edifício 5ª Avenida | 

Pedro Paulo de Melo Saraiva

Fonte: Desenho do autor.
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3.172
Perspectiva isométrica | 

Edifício 5ª Avenida | 

Abelardo de Souza

Fonte: Desenho do autor.
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3.173
Perspectiva | Pedro Paulo 

de Melo Saraiva

Fonte: ESPALLARGAS 

GIMENEZ, 2016, P. 80.
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3.174
Perspectiva | Abelardo de Souza

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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3.175
Plantas | Concurso |

Pedro Paulo de Melo Saraiva

Fonte: Revista Acrópole, n. 255, 

jan/1960, p. 89.
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3.176
Plantas | Concurso | 

Abelardo de Souza

Fonte: Acervo da Biblioteca da

 FAU USP.
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3.179
Edifício 5ª Avenida | Versão final | 

Planta Terraço-jardim

1 Circulação vertical

2 Acolhimento coberto

3 Varanda descoberta

4 Lojas

5 Terraço-jardim

6 Escritórios
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Edifício 5ª Avenida | Versão final | 
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3.177
Edifício 5ª Avenida | Versão final | 

Planta Térreo Inferior
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Desenho do autor a partir das 
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anexadas no processo 203.637/59.
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Edifício 5ª Avenida | Versão final | 
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Enquanto o projeto de Saraiva propõe a implantação da lâmina 

vertical perpendicular à Avenida Paulista sobre um embasamento 

recuado 25 metros do alinhamento do terreno [imagens 3.171 e 

3.173], Abelardo apresenta o inverso, o volume vertical, paralelo 

à Avenida, é afastado 25 metros da calçada enquanto o conjunto 

de lojas ocupa uma barra lateral, no sentido longitudinal do terreno 

[imagens 3.172 a 3.174]. As duas implantações estabelecem 

diferentes relações com a Avenida. A mudança de orientação da 

lâmina vertical altera as proporções do edifício e a ocupação do 

terreno, assim como a volumetria do embasamento muda a relação 

com a calçada e o percurso do pedestre ao acessar o edifício.

Na primeira prancha apresentada no concurso, Saraiva revela 

uma preocupação com o processo de verticalização da Avenida 

Paulista como justificativa do partido adotado. A solução proposta 

se concentra em duas ações fundamentais: a implantação 

perpendicular e assimétrica da lâmina vertical; e o desdobramento 

do embasamento em dois meios-níveis, um abaixo [-2,75] e o outro 

acima da cota da calçada da Avenida Paulista [+1,40].

A necessidade de ampliar a fachada comercial do edifício em 

contato com a calçada da Avenida e ao mesmo tempo organizar 

o acesso aos escritórios, levou ao desdobramento da cota do 

pavimento térreo em dois meios-níveis articulados com a calçada 

através de rampas em lance único que promovem a continuidade 

do passeio público para o interior do edifício. 

Por essa razão, o volume horizontal do embasamento precisou ser 

recuado 25 metros em relação limite do terreno, o que por um lado, 

enfraquece o alinhamento do volume horizontal para a Avenida, 

mas amplia a visualização dos dois pavimentos térreos a partir da 

calçada [imagem 3.181].

3.181
Croqui Pedro Paulo de Melo Saraiva 

| relação da calçada com os dois 

pavimentos térreos 

Fonte: Revista Acrópole n. 255, 

jan/1960, p. 91. 

3.3.4.1 O TÉRREO MULTIPLICADO

3.181
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3.182
Perspectiva isométrica | 

Relação entre os pavimentos térreos 

Fonte: Desenho do autor.
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3.183
Pavimento térreo 

Fonte: Foto do autor, 2018.
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3.184
Corte transversal | 1950

Fonte: Desenho do autor.
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3.185
Perspectiva térreo superior 

Fonte: Acervo PPMS, 

ESPALLARGAS GIMENEZ, 2016, 

p. 203.

3.186
Perspectiva térreo inferior

Fonte: Revista Acrópole, n. 255, 

jan/1960, p. 91.
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3.187
Perspectiva pavimento térreo |

Abelardo de Souza

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.
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Chama a atenção também no Edifício 5ª Avenida que a placa 

horizontal esteja tão recuada e enfraqueça a demarcação do plano 

horizontal que compõe a fachada do edifício. Essa decisão faz com 

que a lâmina vertical se apresente sozinha na avenida e que a 

composição não seja percebida de locais mais afastados. 19

O pavimento localizado no nível 2,75 abaixo da Avenida foi 

pensado inicialmente como acesso principal do edifício. Através do 

prolongamento da laje do nível superior, o acesso é feito de forma 

coberta, tanto para o pedestre que acessa o pavimento por uma 

rampa central, quanto para os veículos que contam com uma área 

de embarque e desembarque próximo aos elevadores [imagem 

3.186]. 

No nível superior [1,40 acima do leito da Avenida], a extensão da 

laje configura uma praça descoberta que recepciona o pedestre 

com um jardim e espelho d’água [imagem 3.185]. Inicialmente 

pensado para abrigar apenas uma grande loja de moda e sem 

acesso por elevadores [imagem 3.175], esse pavimento acabou 

assumindo o desenho de uma galeria com lojas organizadas em 

ilhas, onde o acesso à prumada de circulação vertical é feita por 

uma das passagens internas [imagem 3.178].

As lajes de cobertura dos pavimentos térreos se estendem até o 

limite do lote integrando o desenho do edifício ao terreno. Os recuos 

laterais de três metros são cobertos com pergolados de concreto, 

revelando as vigas da laje nervurada [imagens 3.182 e 3.183].

Entre os dois volumes, um pavimento de convivência dos usuários 

dos escritórios abriga um espaço comercial e um terraço-jardim 

sobre o embasamento [imagem 3.179]. O recuo dos fechamentos 

sob a lâmina enfatiza a transição visual entre os dois volumes 

[imagem 3.183].

O projeto de Abelardo propõe um eixo longitudinal ao terreno 

de acesso às lojas e aos escritórios. Os espaços comerciais são 

organizados em um volume único implantado na cota da Avenida 

Paulista. O acesso é feito por uma passagem coberta que integra a 

calçada ao interior do terreno. Definida pelas lojas e pelo paisagismo 

entre os pilares do volume vertical, o percurso de pedestres 

também conduz ao vestíbulo de acesso do edifício e a uma área 

de embarque e desembarque de automóveis [imagens 3.176 e 

3.187]. No primeiro pavimento do embasamento um restaurante 

com acesso independente ocupa todo o andar.

Nas décadas seguintes, outros edifícios verticais construídos na 

Avenida Paulista utilizaram meios-níveis para organizar programas 

19 ESPALLARGAS GIMENEZ, 

2016, p. 194-197.
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3.188
FIESP | organização dos acessos 

em meios-níveis

Fonte: Nelson Kon. http://www.

mmbb.com.br/projects/view/40



357

0 5 20

3.189
Corte FIESP

Fonte: http://www.mmbb.com.

br/projects/view/40

20 O edifício da FIESP é fruto 

de um concurso vencido pelo 

escritório de Rino Levi em 

1970 e inaugurado em 1979.

21 Paulo Mendes da Rocha 

em entrevista a Hélio Piñon 

[PIÑÓN, 2002, p. 35].

e acessos no pavimento térreo. Entretanto, após o alargamento da 

Avenida a solução de acesso por rampas ficou mais difícil, no próprio 

5ª Avenida a rampa de acesso ao térreo inferior foi substituída por 

uma escada na década de 1970.

Em 1996, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, em parceria com o 

escritório MMBB, desenvolveu um projeto de intervenção no térreo 

do edifício da FIESP20 [Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo]. O projeto buscava dar visibilidade aos dois térreos em meios-

níveis, presentes no projeto original, e que foram prejudicados com 

o alargamento da Avenida.

Trechos da laje do pavimento térreo foram cortadas ampliando 

a calçada para interior do edifício e conformando um vazio onde  

uma escada promove o acesso aos dois pavimentos [imagens 

3.188 e 3.189]. A espacialidade resultante da intervenção integra 

visualmente as três cotas e faz referência a implantação original do 

Edifício 5ª Avenida. 

Comecei desmanchando uma parte do edifício, afastando portanto 

esses planos, antes de mais nada, esse plano um metro e meio 

acima, em relação ao leito da Paulista, de tal forma que se 

pudesse desvendar esse espaço todo de um andar e meio, meio 

andar para baixo, meio andar para cima em relação à Paulista. 

Ou seja, a Avenida Paulista passou a ser um patamar do mesmo 

prédio de grande importância visual, representativa de toda essa 

potencialidade de cidade. 21
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3.190
Primeira prancha apresentada 

no concurso por Pedro Paulo 

de Melo Saraiva

Fonte: Acervo PPMS, 

ESPALLARGAS GIMENEZ, 

2016, p. 200-201.
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3.191
Croqui da proposta de implantação

Fonte: Revista Acrópole n. 255, 

jan/1960, p. 91. 

3.3.4.2 A LÂMINA ASSIMÉTRICA

No memorial do projeto, descrito na primeira prancha apresentada 

no concurso, Saraiva justifica a solução adotada para o edifício 

através de uma proposta para a verticalização da Avenida Paulista 

[imagem 3.190]. Com um croqui que contrapõe duas formas de 

ocupação distintas o arquiteto questiona o processo de verticalização 

ocorrido em outras vias da cidade onde grandes volumes, com alta 

ocupação do terreno, obstruem as vistas e prejudicam as condições 

de iluminação e ventilação dos espaços internos [imagem 3.191  

I]. Saraiva propõe uma paisagem desenhada por vazios através 

da implantação de lâminas verticais perpendiculares à Avenida 

e integradas pelos embasamentos no pavimento térreo [imagem 

3.191 II].

No 5ª Avenida, a implantação assimétrica da lâmina em relação 

ao embasamento defini um vazio de 16,5 metros que integra 

visualmente os espaços construídos do edifício com o espaço 

urbano da Avenida, garantindo a permeabilidade visual. O vazio 

interno, desenhado pelo edifício, se configura como uma paisagem 
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3.192
Elevação Avenida Paulista | 1950

Fonte: Desenho do autor.

0 10 50

Av Brigadeiro Luís AntônioAlameda Joaquim Eugênio de Lima
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3.193
Elevação Avenida Paulista | 2019

Fonte: Desenho do autor.

Av Brigadeiro Luís AntônioAlameda Joaquim Eugênio de Lima
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3.194
Edifício Louveira 

Fonte: Nelson Kon, 

ARTIGAS, 2015, p. 42.
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22 Entrevista de Pedro Paulo de 

Melo Saraiva à Grace Vasconcellos. 

VASCONCELLOS, 2012, p. 191.

preservada, uma fresta entre os edifícios verticais para onde se 

voltam os escritórios [imagens 3.192 e 3.193]. A implantação 

perpendicular à Paulista permitiu a utilização da maior dimensão do 

terreno como fachada principal. A justaposição de salas comerciais 

determinou, como consequência, que as duas fachadas menores 

fossem tratadas como empenas cegas, inclusive a fachada voltada 

para a Avenida Paulista.

Este projeto apresentou peculiaridades de implantação por ser 

laminar, como o edifício da ONU ou mesmo do Ministério da 

Saúde, com orientação transversal em relação ao terreno, tendo 

suas maiores faces envidraçadas, iluminadas naturalmente, com 

face cega para a Avenida Paulista, o que para mim, significou uma 

isonomia de tratamento geral. Foi o único projeto do concurso que 

apresentou esse partido. 22

O mesmo conceito de implantação foi utilizado no Edifício Louveira, 

em Higienópolis, construído alguns anos antes [imagem 3.194]. 

Projetado por Vilanova Artigas, o edifício consiste em duas lâminas 

paralelas implantadas de forma a criar uma praça no interior do 

terreno com jardins e uma rampa curva que conecta os dois volumes 

[imagens 3.195 e 3.196]. O espaço livre desenhado pelos edifícios 

estabelece uma relação com a Praça Villaboim, em frente ao 

terreno, ao mesmo tempo em que cria um afastamento necessário 

para onde ficam voltados os ambientes de longa permanência de 

um dos edifícios. 

Nos dois edifícios, 5ª Avenida e Louveira, a relação com o espaço 

urbano se processa através do vazio desenhado pelo edifício, a 

iluminação e ventilação dos ambientes internos são resolvidos 

através das fachadas maiores valorizando a paisagem interna do 

terreno.

Ao comparar as propostas de Saraiva e Abelardo fica claro que a 

implantação dos volumes verticais no terreno foi condicionada pela 

orientação do edifício e pelo limite de gabarito de uma vez e meia 

a dimensão da calha da Avenida. Nas duas propostas o volume 

vertical tem cerca de 15 metros de largura, no entanto, ao utilizar 

a maior dimensão do terreno, Saraiva consegue uma planta com 

46,80 metros de comprimento enquanto Abelardo, ao inverter a 
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3.195 3.196

3.195
Edifício Louveira | 

Planta pavimento térreo 

Fonte: ARTIGAS, 2015, p. 44.

3.196
Edifício Louveira | 

Planta pavimento tipo 

Fonte: ARTIGAS, 2015, p. 48.
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orientação dos escritórios, consegue chegar no máximo em 29,60 

metros. A planta compacta é compensada pelo afastamento de 

25 metros em relação ao limite do terreno, garantindo o gabarito 

de cerca de 80 metros sem a necessidade de escalonamentos, 

enquanto Saraiva chega perto de 60 metros de altura com um recuo 

de 11,50 metros da calçada [imagem 3.202]. O mesmo programa 

é distribuído de duas formas distintas no terreno, o que altera as 

proporções do edifício e as relações estabelecidas com o espaço 

urbano [imagens 3.197 a 3.201].

No projeto de Saraiva o rigor construtivo resolve ao mesmo tempo 

a flexibilidade da planta de escritórios e a expressão do edifício. A 

modulação de elementos construtivos funciona como uma pauta 

que disciplina a organização da planta.

Escolhido o tipo, a matemática também ordena elementos e formas, 

estabelece relações, proporções, ritmos, múltiplos e sequências. 

O número divide e posiciona, atua como um princípio abstrato e 

formativo que, reconhecido, dimensiona e relaciona a estrutura 

material da construção, ao mesmo tempo em que ordena a estrutura 

abstrata, as partes iguais, a distribuição, as divisões, a disposição 

no terreno. 23

O edifício é organizado a partir do módulo de 1,2 metro, dimensão 

que soluciona os fechamentos e a estrutura do edifício. A 

posição da prumada de circulação vertical, dentro do perímetro 

regular do edifício, associada a modulação estrutural, organiza a 

compartimentação das salas a partir de um eixo central de circulação, 

permitindo agrupamentos e alternativas de ocupação. No projeto de 

Abelardo a planta compacta é solucionada deslocando o volume de 

circulação vertical como elemento externo, o que permite a divisão 

das salas, condicionada apenas pelo volume de áreas molhadas 

[imagem 3.176].

O ritmo modular é transmitido às fachadas maiores do edifício, 

desenhadas pela sobreposição de dois planos independentes 

de fechamento [imagem 3.203]. Os painéis de proteção solar 

em alumínio são compostos por uma série de aletas horizontais 

23 ESPALLARGAS GIMENEZ, 

2016, p. 31
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3.200
Planta Térreo | Abelardo de Souza

1 Acesso pedestres

2 Acesso veículos

LEGENDA
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3.201
Planta Pav Tipo | Abelardo de Souza
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3.199
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Fonte das imagens 3.197 a 3.201: 

Desenho do autor.
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3.202
Comparação de gabaritos e o limite 

de altura pela legislação

Fonte: Desenho do autor.
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3.203
Edifício 5ª Avenida | 

Perspectiva isométrica da fachada 

Fonte: Desenho do autor.
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3.204
Edifício 5ª Avenida | Fachada 

protegida por quebra-sóis metálicos 

Fonte: XAVIER; LEMOS; CORONA, 

1983, p. 50.

24 Entrevista de Pedro Paulo de 

Melo Saraiva à Grace Vasconcellos. 

VASCONCELLOS, 2012, p. 191.

estruturadas por montantes verticais fixados diretamente nas lajes 

dos pavimentos. A pouca espessura e a proximidade das placas 

horizontais cria a sensação de uma textura vibrante e dinâmica 

como resultado do mecanismo de abertura do brise metálico 

[imagem 3.204]. 

As faces envidraçadas são voltadas para o sudeste e para o noroeste, 

o que exigiu a instalação de brises horizontais móveis, controlados 

internamente por cada unidade, resultando então, em uma fachada 

dinâmica, mutável a cada instante. Infelizmente não duraram muito 

tempo e foram retirados, sendo colocados em seu lugar, suportes 

para aparelhos de ar condicionados. 24
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3.205
Banco Sul Americano

Fonte: LEVI, 1974, p. 140.
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3.3.5 BANCO SUL AMERICANO

O projeto da sede do Banco Sul Americano foi um dos últimos edifícios 

concebidos por Rino Levi em parceria com Roberto Cerqueira César 

e Luiz Roberto Carvalho Franco e o primeiro edifício construído 

na Avenida Paulista por uma instituição financeira, antecipando 

a migração das sedes de banco para a região que aconteceu na 

década seguinte. No entanto, apesar do uso mais restrito, o projeto 

reflete o cuidado com a inserção do edifício na paisagem e a 

valorização dos espaços na escala do pedestre, características da 

obra do arquiteto [ANELLI; GUERRA; KON, 2001, p. 07].

Localizado em um terreno de esquina entre a Avenida Paulista e 

a Rua Frei Caneca, o edifício é composto por dois volumes: um 

embasamento trapezoidal que ocupa toda área permitida do terreno 

e abriga uma agência bancária; e a lâmina vertical, implantada 

sobre o volume horizontal, composta pela área administrativa do 

banco e salas de escritórios [imagem 3.205].

3.3.5.1 O EMBASAMENTO E O DESENHO DA ESQUINA

O projeto passou por algumas versões durante o ano de 1960 até 

sua configuração final em 1961. São destacados aqui dois estudos 

que revelam diferentes desenhos para o embasamento onde o 

arquiteto pode ensaiar variações na relação entre edifício e cidade. 

Na primeira versão [imagens 3.206 a 3.208] a composição básica 

do edifício já estava presente, um embasamento trapezoidal com 

fechamentos recuados no pavimento térreo e acesso à agência tanto 

pela Avenida Paulista como pela Rua Frei Caneca. A circulação 

vertical é organizada junto à divisa lateral do terreno com três 

acessos independentes: na extremidade frontal do embasamento 

fica localizado o acesso aos escritórios, direto pela calçada, e o 

acesso do público da agência ao embasamento; no extremo oposto 

é realizado o acesso para os funcionários do banco.
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3.206
Banco Sul Americano | 

Primeiro estudo | Perspectiva

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.
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3.207 3.208

3.208
Banco Sul Americano | 

Primeiro estudo | Planta Pav Tipo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.

3.207
Banco Sul Americano | 

Primeiro estudo | Planta Pav Térreo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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3.209
Banco Sul Americano | 

Segundo estudo | Perspectiva 

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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3.210
Banco Sul Americano | 

Segundo estudo | Planta Pav Térreo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.

3.210 3.211

0 5 20

3.211
Banco Sul Americano | 

Segundo estudo | Planta Pav Tipo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP.
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3.212
Banco Sul Americano | 

Segundo estudo | Perspectiva 

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.
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A segunda versão, realizada nos meses seguintes, apresenta uma 

mudança significativa em relação ao desenho do embasamento: o 

desmembramento da planta trapezoidal em dois volumes separados 

por um pátio central [imagens 3.209 a 3.212]. O bloco voltado para 

a Avenida Paulista abriga a agência bancária enquanto o volume 

junto à divisa do terreno oferta algumas lojas voltadas para o vazio 

no interior do terreno. A proposta promove a permeabilidade da 

quadra através da conexão das duas vias que delimitam o terreno 

[imagens 3.222 e 3.223]. Um intervalo no volume frontal permite 

o acesso direto ao pátio e garante o acesso coberto à agência. Essa 

versão apresenta ainda um aumento das áreas livres e jardins 

através de uma ocupação menor do terreno.

A circulação vertical permanece dividida em três partes. O acesso 

aos escritórios é realizado através do pátio, utilizando a projeção 

do próprio edifício como abrigo [imagem 3.212]. A circulação do 

público e de funcionários ficam localizadas em cada um dos dois 

blocos do embasamento.

A solução final retoma o desenho do embasamento do primeiro 

estudo [imagens 3.213 e 3.127 a 3.221]. A agência volta a ocupar 

todo o pavimento térreo com acesso pelas duas vias, agora com 

pé-direito duplo no salão principal de atendimento, marcado pela 

presença de um painel de madeira desenhado por Burle Marx que 

ocupa toda a parede do mezanino [imagem 3.214]. No primeiro 

pavimento ficam localizadas as áreas administrativas e de gerência 

do banco [imagem 3.219].

O embasamento trapezoidal é implantado no limite do terreno 

junto à Rua Frei Caneca e do recuo frontal para a Avenida Paulista 

reafirmando o desenho da esquina [imagem 3.213]. O ajuste ao 

terreno não se limita à sua forma. A modulação estrutural, transmitida 

da lâmina ao embasamento, é inflexionada para se acomodar à 

geometria do lote. A permeabilidade do terreno é substituída por 

uma varanda coberta que contorna a agência bancária. Definida 

pelo recuo de 5 metros do fechamento do pavimento térreo em 

relação à projeção da laje do primeiro pavimento, a varanda 
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3.213
Perspectiva isométrica | 

Banco Sul Americano 

Fonte: Desenho do autor.
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3.214
Salão principal da agência 

bancária com o painel de 

Burle Marx ao fundo

Fonte: José Moscardi, Acervo 

da Biblioteca da FAU USP.

3.215
Acesso à agência e à prumada 

de circulação vertical

Fonte: José Moscardi, Acervo 

da Biblioteca da FAU USP.

3.216
Acesso pela Rua Frei Caneca

Fonte: José Moscardi, Acervo 

da Biblioteca da FAU USP.
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7 Vazio da agência

8 Vazio vestíbulo de acesso

9 Arquivo

10 Administração da agência

11 Terraço-jardim

12 Escritórios

3.221
Banco Sul Americano | 

Planta Pavimento Tipo

3.220
Banco Sul Americano | 

Planta Terraço-jardim

Fonte das imagens 3.217 a 3.221: 

Desenho do autor a partir dos 

desenhos originais do edifício de 

1961 do Acervo Rino Levi.
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1 Circulação escritórios

2 Acesso agência bancária
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integra a calçada ao edifício e define um espaço de transição para 

o pedestre, reduzindo a escala e a intensidade luminosa tanto no 

acesso à agência como no vestíbulo dos escritórios [imagens 3.215 

e 3.216]. As três circulações verticais dos estudos anteriores são 

reunidas em um volume único organizado de forma a permitir 

acessos independes aos escritórios, aos funcionários do banco e ao 

público da agência.

A utilização do embasamento como elemento que reforça o desenho 

do volume construído da quadra e valoriza a relação com a calçada 

está presente em outros edifícios verticais projetados por Rino Levi. 

No Edifício Seguradora Brasileira, localizado na Avenida Liberdade, 

o térreo comercial se ajusta ao terreno desenhando a esquina, 

enquanto uma passagem interna realiza a conexão entre as duas 

vias que delimitam o lote [imagem 3.226]. Da mesma forma, na 

Galeria R. Monteiro, localizada na Rua 24 de Maio, região central da 

cidade, o embasamento ocupa toda a dimensão do lote garantindo 

a continuidade do volume construído e a permeabilidade da quadra 

[imagem 3.227].

3.3.5.2 A LÂMINA VERTICAL E O ARREMATE DA QUADRA

Em todos os estudos do projeto a posição da lâmina vertical 

permanece constante, implantada no sentido perpendicular à 

Avenida Paulista e de forma assimétrica, junto à divisa do terreno. 

Se por um lado essa composição remete à solução do Edifício 

5ª Avenida, projetado alguns anos antes, por outro, a posição do 

volume vertical é determinada pela legislação vigente e pela intenção 

em manter constante a seção do edifício. O gabarito máximo de 

uma vez e meia a calha da Rua Freia Caneca afastou o volume 

vertical do alinhamento ampliando a calha da via pública. De forma 

semelhante à relação estabelecida pelo Edifício Nações Unidas com 

a Av. Brigadeiro Luís Antônio, o recuo do volume vertical garante o 

embasamento como referência de altura percebida pelo pedestre 

na calçada da Rua Frei Caneca [11 metros], estabelecendo uma 

transição de escala [imagens 3.230, 3.232 e 3.233].

Nos dois casos - Edifício 5ª Avenida e Banco Sul Americano - a 

implantação da lâmina perpendicular à Avenida e o posicionamento 
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3.226
Maquete  do Edifício Seguradora 

Brasileira | 1948

Fonte: Revista Acrópole, n. 176, 

dez/1952, p. 276. 

3.227
Perspectiva da Galeria R. 

Monteiro, 1963.

Fonte: ANELLI; GUERRA; 

KON, 2001, p.  57.
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3.228
Perspectiva isométrica | circulações 

verticais | Edifício 5ª Avenida 

Fonte: Desenho do autor.

3.229
Perspectiva isométrica | circulações 

verticais | Banco Sul Americano 

Fonte: Desenho do autor.

lateral da prumada de circulação vertical, facilita a organização 

dos acessos e a disposição dos ambientes internos no pavimento 

térreo [imagem 3.228 e 3.229], ao mesmo tempo em que define 

um terraço-jardim descoberto na cobertura do embasamento. 

No Banco Sul Americano o pavimento livre é destinado aos 

funcionários e permite a iluminação zenital do primeiro pavimento 

do embasamento através de duas coberturas translúcidas no centro 

da planta [imagens 3.220].

Assim como no Edifício 5ª Avenida o projeto de Rino Levi é 

caracterizado externamente pelo sistema de proteção solar. As 

quatro fachadas do embasamento e as duas maiores da lâmina 

vertical são protegidas por brises metálicos desenhados de forma 

específica de acordo com cada orientação solar. Os fechamentos 

externos conferem unidade visual ao conjunto estabelecendo, ao 

mesmo tempo, uma sutil variação entre embasamento e lâmina 

vertical. No volume horizontal todos os painéis de proteção solar são 

fixos e as lâminas são menos espessas e dispostas de forma mais 

aproximada criando uma textura única que envolve o embasamento 

[imagem 3.234]. Esse plano se estende 2,80 metros além do limite 
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3.230
Corte Banco Sul Americano | 1950

Fonte: Desenho do autor

0 5 20

Rua Frei Caneca Alameda Min. Rocha Azevedo

LEGENDA

Limite de gabarito
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Avenida Paulista

3.231
Corte Banco Sul Americano | 1950

Fonte: Desenho do autor

0 5 20



388

3.232
Banco Sul Americano | 

Elevação Avenida Paulista | 1960

Fonte: Desenho do autor

0 10 50

Alameda Ministro Rocha AzevedoRua Frei Caneca
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3.233
Banco Sul Americano | 

Elevação Avenida Paulista | 2018

Fonte: Desenho do autor

Alameda Ministro Rocha AzevedoRua Frei Caneca
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3.234
Detalhamento das proteções 

solares do embasamento

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.
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3.235
Detalhamento das proteções 

solares co corpo do edifício

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP.
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3.236
Banco Sul Americano | 

Perspectiva isométrica da fachada

Fonte: Desenho do autor.
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3.237
Banco Sul Americano | Vista a 

partir da Avenida Paulista

Fonte: Foto do autor, 2019.

inferior da laje garantindo certo resguardo para a varanda coberta 

no pavimento térreo [imagem 3.231].

A fachada dos escritórios é desenhada a partir do módulo de 1,55 

metro, dimensão que resolve caixilhos, brises e a modulação da 

estrutura [imagem 3.236]. As proteções solares ficam alinhadas com 

o limite das empenas laterais e os caixilhos recuados 80 centímetros, 

dificultando a condução do calor. Composto por lâminas horizontais 

estruturadas em montantes verticais, os brises remetem à fachada 

principal do Ministério da Educação e Saúde [imagem 2.12]. Na 

fachada noroeste, única com brises móveis, as abas horizontais 

são interrompidas em pequenas faixas que cindem a continuidade 

do plano, enriquecendo o desenho das sombras proporcionadas 

pelo mecanismo de abertura [imagem 3.235]. De forma muito 

semelhante ao Edifício 5ª Avenida, as fachadas menores, inclusive 

a elevação para a Avenida Paulista, são revestidas com mármore 

onde um pequeno detalhe tridimensional no revestimento desenha 

um padrão geométrico que projeta pequenas sombras na fachada 

[imagem 3.237].
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propôs uma reflexão sobre a relação entre o projeto do 

edifício vertical e o desenho do espaço urbano através da análise de 

um período específico da história da Avenida Paulista.

A leitura das três fases de ocupação da Avenida permitiu a 

compreensão das características específicas do período estudado. 

O início do processo de verticalização da Paulista se insere dentro do 

contexto de consolidação de São Paulo como metrópole e coincide 

com o momento de reconhecimento da arquitetura moderna no 

cenário nacional. O desenvolvimento econômico e o crescimento 

populacional levaram a um duplo movimento de expansão da 

cidade, o preenchimento dos vazios entre os loteamentos do século 

XIX e o adensamento dos antigos núcleos urbanos através da 

verticalização. A década de 1950 trás o desafio para a arquitetura 

de desenhar as novas formas de morar e se relacionar com a 

metrópole.

Se por um lado, a produção arquitetônica das décadas de 1950 e 

1960 representa o período de maturidade da arquitetura moderna 

brasileira, ao mesmo tempo torna evidente sua diversidade. A 

linguagem e o repertório formal comuns não significaram uma 

padronização das soluções de implantação e das relações propostas 

com o espaço urbano.
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1
Avenida Paulista

Fonte: Camerindo Ferreira Máximo, 

1969, Acervo Fotográfico do Museu 

da Cidade de São Paulo.
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Em um período de transição na história da Avenida – quando a 

Paulista passa de um bulevar ocupado por casarões a uma nova 

centralidade na metrópole – conviviam diferentes ideias de cidade, 

representadas na pesquisa pelos três grupos definidos através de 

características comuns de implantação dos edifícios verticais. O 

agrupamento permitiu a visualização de características comuns 

no capítulo 2, assim como a compreensão de singularidades e 

variações dentro de cada grupo no capítulo 3.

No campo metodológico, os desenhos produzidos durante a 

pesquisa conduziram o processo de análise, revelando graficamente 

a relação entre os edifícios e o espaço urbano em diferentes escalas, 

da Avenida ao edifício. A sobreposição de informações nos mapas e 

nas plantas permitiu a compreensão das transformações no espaço 

físico da Avenida ao longo do tempo, e as alterações da relação 

entre os edifícios verticais e o espaço urbano. Na escala do edifício, 

as peças gráficas facilitaram a compreensão da estrutura espacial 

interna e da articulação volumétrica nos projetos, assim como a 

relação entre o desenho do edifício e o espaço urbano onde está 

inserido.

A implantação dos edifícios verticais na Avenida Paulista enfrentou 

o desafio de valorizar os espaços tradicionais da cidade e o 

desenho da paisagem mesmo dentro de uma estrutura que 

impunha, desde sua idealização, o isolamento do edifício no lote.

Os edifícios estudados proporcionaram uma nova espacialidade nas 

calçadas da Avenida, através de galerias, marquises e áreas livres 

ajardinadas, estabelecendo espaços de transição e acolhimento no 

acesso aos edifícios, e redesenhando o limite entre o espaço público 

e o privado. Ao mesmo tempo, a inserção dos volumes verticais 

considera o desenho da paisagem através de vazios e afastamentos 

que garantem a permeabilidade visual para o pedestre e o resguardo 

para os edifícios. 

Concebidos como parte da cidade, os edifícios, ao mesmo tempo 

que solucionam o programa específico e a relação com o terreno, 

desenham o espaço urbano.
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413

A.01
Banco Sul Americano | 

Planta 1º e 2º Sub-solos

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP

ANEXOS



414

A.02
Banco Sul Americano | 

Planta Pavimento Térreo e Mezanino

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.03
Banco Sul Americano | 

Planta Embasamento e 

Terraço-jardim

Fonte: Acervo da 

Biblioteca da FAU USP
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A.04
Banco Sul Americano | 

Planta Pavimento Tipo e Cobertura

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.05
Banco Sul Americano | 

Elevação Frei Caneca e Av Paulista 

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP



418

A.06
Banco Sul Americano | 

Elevação oposta Frei 

Caneca e Av Paulista 

Fonte: Acervo da Biblioteca 

da FAU USP
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A.07
Banco Sul Americano | 

Corte transversal 

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.08
Conjunto Nacional | 

Planta 1º Subsolo 

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.09
Conjunto Nacional | 

Planta pavimento térreo 

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.10
Conjunto Nacional | 

Planta mezanino

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.11
Conjunto Nacional | 

Planta embasamento

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP



424

A.12
Conjunto Nacional | 

Planta mezanino do embasamento

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.13
Conjunto Nacional | 

Planta terraço-jardim

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.14
Conjunto Nacional | 

Planta pavimento tipo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP



427

A.15
Conjunto Nacional | 

Planta pavimentos 24º, 25º e 26º

 Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.16
Edifício 5ª Avenida | Abelardo de 

Souza | Perspectiva

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.17
Edifício 5ª Avenida | Abelardo de 

Souza | Perspectiva

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.18
Edifício 5ª Avenida | Abelardo de 

Souza | Planta 1º e 2º Sub-solos e 

Pavimento Térreo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP



431

A.19
Edifício 5ª Avenida | Abelardo 

de Souza | Planta Mezanino, 1º 

pavimento e Pavimento tipo

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.20
Edifício 5ª Avenida | Abelardo de 

Souza | Elevação Avenida Paulista 

e Corte longitudinal

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP
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A.21
Edifício 5ª Avenida | Abelardo 

de Souza | Elevação posterior e 

Elevação lateral

Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU USP


