
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 801

ARTIGOS COMPLETOS ...............................................................................................................802 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................................824 

 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 802

ARTIGOS COMPLETOS 
 

A ÁREA CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E A AUSÊNCIA DE VITALIDADE......804 

A IMAGEM COMO TRANSMISSORA DE CONHECIMENTO.................................................805 

A RELAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERIORES E EXTERIORES NA ARQUITETURA 

PAISAGÍSTICA ..............................................................................................................................806 

ACESSIBILIDADE EM INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EM PRESIDENTE PRUDENTE: A 

IMPORTÂNCIA DE UM AMBIENTE PROJETADO PARA O DEFICIENTE FÍSICO. ............807 

ANÁLISE DA FLEXÃO EM MODELOS QUALITATIVOS DE VIGAS....................................808 

ANÁLISE DAS PATOLOGIAS EXISTENTES NO CONJUNTO HABITACIONAL MONTE 

CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE...........................................................................................809 

ANÁLISE DE UNIDADES DE PAISAGEM NO JARDIM PAULISTA EM PRESIDENTE 

PRUDENTE - SP.............................................................................................................................810 

ANÁLISE DOS SISTEMAS ESTRUTURAIS PRESENTES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

INFANTIL DA UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE..............................................................811 

DIRETRIZES PROJETUAIS PARA A REABILITAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE - SP....................................................................................................812 

ESTUDO DE CASO SOBRE A APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS EM AÇO EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL VERTICAL DE MÉDIO PADRÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE...............813 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E SEU CONTROLE POR MEIO DO PLANO 

DIRETOR MUNICIPAL DE 1996..................................................................................................814 

HABITAÇÃO SOCIAL: ADENSAMENTO URBANO E IMPACTOS AMBIENTAIS..............815 

INCLUSÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 

DE PRESIDENTE PRUDENTE .....................................................................................................816 

JOAQUIM GUEDES: ASPECTOS DA RELAÇÃO ENTRE O ARQUITETO E AS 

INFLUÊNCIAS DE LE CORBUSIER E PADRE LEBRET. .........................................................817 

JOAQUIM GUEDES: O ARQUITETO E O MÉTODO NO PROJETO DE UMA CIDADE NOVA.

..........................................................................................................................................................818 

MODELOS INTUITIVOS DE VIGAS VIERENDEEL PARA O ESTUDO DO DESEMPENHO 

ESTRUTURAL QUANDO SUJEITAS A APLICAÇÃO DE CARREGAMENTOS....................819 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 803

O ESPAÇO ARQUITETÔNICO E A DEFICIÊNCIA VISUAL: DIRETRIZES PROJETUAIS 

PARA INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS ESPECIAIS ...............................................................820 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS EM PROJETOS DA PAISAGEM: A REABILITAÇÃO 

ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA DO PARQUE FIGUEIRAL EM PRESIDENTE 

EPITÁCIO. ......................................................................................................................................821 

REVITALIZAÇÃO URBANA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO LOCAL - PRESIDENTE 

PRUDENTE E A CENTRALIDADE URBANA............................................................................822 

REVIVENDO OS ALTO-FALANTES COMO ELEMENTO DE MEMÓRIA COLETIVA DO 

CENTRO HISTÓRICO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. .......................................................823 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 804

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
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A ÁREA CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E A AUSÊNCIA DE VITALIDADE 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA
PATRICIA DE FACCIO RISSI

JULIANE SANCHES VICENTE

       A carência de planejamento urbano adequado possibilita o surgimento de uma série de
problemas nas cidades. A degradação das áreas urbanas tem reflexos diretos e indiretos na
sociedade, com perda de desenvolvimento econômico e social; com necessidade de investimentos
públicos e privados. A manutenção de regiões intra-urbanas degradadas ou vazias gera grandes 
custos de segurança pública. Ao contrário, áreas centrais com vitalidade urbana possibilitam
grandes ganhos urbanísticos, econômicos e sociais. Este artigo visa a analisar a cidade de Presidente
Prudente, no interior do Estado de São Paulo, seu centro tradicional, por meio de seus usos e 
características, buscando identifica-lo fisicamente como apoio para diretrizes de revitalização local. 
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Arquitetura e Urbanismo  

 

A IMAGEM COMO TRANSMISSORA DE CONHECIMENTO 
 

KORINA COSTA

       Este artigo retrata parte do conteúdo proveniente de uma Pós-graduação em Docência do 
Ensino Superior e visa explanar sobre o uso da imagem como recurso didático-pedagógico, 
ponderando sobre seu uso da pré-história aos dias atuais. Destacando, ainda, suas propriedades
informativas, seus elementos de transmissão visual de conceitos e informações. Formula, para tanto,
um paralelo entre a evolução histórica da educação e do uso da imagem na transmissão dos
conhecimentos, seus signos, símbolos e referenciais socioculturais, de um determinado povo, em
um determinado momento da história e a relação evolutiva dos mesmos. Assim como as novas
tendências pedagógicas para o professor universitário do século vinte e um, mais especificamente
na sua aplicabilidade para as disciplinas de Teoria, História da Arte e da Arquitetura, ministradas no
Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
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A RELAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERIORES E EXTERIORES NA ARQUITETURA 
PAISAGÍSTICA 

 
FABRICIA DIAS DA CUNHA DE MORAES FERNANDES

       A profissão de arquiteto paisagista no Brasil foi reconhecia logo após fundação da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), em 1947, quando houve a 
criação da disciplina de paisagismo suprindo as exigências sobre noções de arquitetura paisagística
na grade curricular. Assim ocorreu o estimulo da academia para englobar o espaço exterior e
agrega-lo ao espaço interior, fazendo frente à totalidade e unicidade espacial, porém no campo
pragmático ainda existe conflitos e divergências em relação à dialética do espaço interior e exterior. 
Portanto, o presente artigo pretende investigar o olhar do profissional sobre os espaços interior e
exterior.  
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ACESSIBILIDADE EM INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EM PRESIDENTE PRUDENTE: A 
IMPORTÂNCIA DE UM AMBIENTE PROJETADO PARA O DEFICIENTE FÍSICO. 

 
LUCIANA MAÇÃO BERNAL

HELIO HIRAO

       As preocupações referentes a esse trabalho busca esclarecer e justificar a necessidade de 
instalações esportivas projetadas de maneira que se considere o uso destes ambientes por pessoas
que apresentem algum tipo de deficiência física. Toda atividade física quando feita corretamente só
traz benefícios para a pessoa e, no caso de uma pessoa com deficiência esse benefício não se refere
somente à melhora de seu condicionamento físico, mas também de sua socialização, tendo em vista
que a pessoa passa a explorar o máximo de suas potencialidades assim como passa a ter uma
vivência com outras pessoas que sentem as mesmas dificuldades, gerando a troca de experiências,
dúvidas e expectativas, proporcionando assim, a qualidade de vida. Mas para que a pessoa com
deficiência consiga utilizar uma quadra, um ginásio, entre outros, as normas esportivas adaptadas 
devem ser levadas em consideração para que se possa praticar a atividade física com segurança e
autonomia.  
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ANÁLISE DA FLEXÃO EM MODELOS QUALITATIVOS DE VIGAS 
 

BÁRBARA SIQUEIRA
CESAR FABIANO FIORITI

       Este trabalho teve como objetivo geral o estudo e o aprimoramento de modelos qualitativos de
sistemas estruturais. Dessa maneira foram estudadas três vigas com o mesmo comprimento,
diferenciando-se nas dimensões das seções transversais. O trabalho foi, basicamente, experimental,
com vistas ao desenvolvimento, aplicação e analise da maquete estrutural. Para isso foram
realizados ensaios de flexão simples nos três modelos qualitativos, utilizando a aplicação de quatro
diferentes carregamentos, onde os resultados foram medidos com o auxílio de um relógio
comparador. Com os resultados obtidos, pode-se dizer que a capacidade de percepção do aluno foi 
aprimorada, e o profissional se torna mais capacitado para conceber a estrutura de uma edificação. 
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
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ANÁLISE DAS PATOLOGIAS EXISTENTES NO CONJUNTO HABITACIONAL MONTE 
CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE 

 
GABRIELLA FERNANDES MURARI

CESAR FABIANO FIORITI

       No Brasil, tem-se observado um aumento significativo na incidência de anomalias em
edificações voltadas à habitação popular. As ocorrências de patologias em habitação de interesse
social serão o ponto preponderante deste trabalho. Dessa forma, foram realizados levantamentos
quantitativos das patologias presentes em uma amostra de 15 unidades no conjunto habitacional 
Monte Carlo, de Presidente Prudente. Através de inspeção visual pode-se observar as condições 
atuais das unidades habitacionais pós-ocupadas, diagnosticando patologias ocorridas em vários
elementos construtivos das unidades, desde a data de sua ocupação em novembro de 2007 até os 
dias de hoje. A quantidade de ocorrências foi um indício que ainda há muito por se fazer em termos
de qualidade e durabilidade aliadas ao baixo custo, na construção de moradias populares. 
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ANÁLISE DE UNIDADES DE PAISAGEM NO JARDIM PAULISTA EM PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP  

 
ELAINE CRISTINA BARBOZA

LARISSA NUNES HASHIMOTO
YASMIN SANTOS GOMES FERVENÇA

BRUNA ROBERTA DE LIMA
ANTONIO JASCHKE MACHADO

       Este estudo objetivou realizar a análise ambiental por meio da distinção de unidades de
paisagem (NUCCI, 2008). É descrito em detalhes o Jardim Paulista, bairro prioritariamente de
classe média e média baixa da cidade de Presidente Prudente, SP e baseando-se em referenciais 
teóricos, estudos socioeconômicos, históricos, ambientais, físicos e levantamentos de campo (foram
medidas algumas variáveis climáticas fundamentais: temperatura do ar, umidade relativa e 
intensidade do vento); reconheceram-se unidades paisagísticas a partir da distribuição espacial da
cobertura vegetal, ocupação, zoneamento e verticalização. Para cada um dos elementos da paisagem
apontados percebe-se uma influência em relação ao meio ambiente urbano. As variáveis
apresentaram uma distribuição espacial que reflete a interferência da superfície na atmosfera
urbana. A caracterização de unidades de paisagem, em associação com o levantamento de dados
climáticos na base da camada do dossel urbano, mostrou-se uma ferramenta que pode ser útil para 
planejamento e gestão no ambiente construído.  
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ANÁLISE DOS SISTEMAS ESTRUTURAIS PRESENTES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
INFANTIL DA UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
BEATRIZ FRASÃO TONON
CESAR FABIANO FIORITI

       A relação da estrutura com a forma e função é muito importante para que não haja impacto na 
sua inserção no meio ambiente. Dessa maneira realizou-se uma análise dos sistemas estruturais 
presentes no Centro de Convivência Infantil - CCI, da Universidade Estadual Paulista - UNESP, 
campus de Presidente Prudente. Levaram-se em consideração aspectos qualitativos, tais como os 
tipos de materiais estruturais constituintes da edificação, os elementos estruturais que as formam,
além das vantagens e desvantagens da utilização dos mesmos. Com a realização do estudo teórico
dos tipos de sistemas estruturais e suas associações, foi possível descrever a função que cada
sistema exerce na estrutura, e com isso prever as razões de seu uso em determinada situação. Após a
análise individual de cada sistema estrutural, pode-se entender a estrutura como um todo, levando-
se em consideração os esforços suportados e transmitidos pela mesma, garantindo solidez à
edificação. 
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DIRETRIZES PROJETUAIS PARA A REABILITAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
MELINA YUMI KOYAMA

HELIO HIRAO
ISMAEL FORTE FREITAS JR

       O artigo trata do desenvolvimento dos procedimentos metodológicos envolvidos na
composição, conformação e definição das diretrizes projetuais que constituem um projeto de
reabilitação arquitetônica e urbanística de espaços públicos. Como recorte espacial para o
desenvolvimento desta pesquisa escolheu-se o Centro Olímpico de Presidente Prudente - SP. Logo, 
como componentes metodológicas, propôs-se a produção de levantamento das características do
lugar, o que inclui a potencialidade de aproveitamento de seus recursos naturais e das vistas para a
paisagem do entorno e skyline da cidade; além das diferentes formas de uso e apropriação 
socioespacial. Posteriormente, analisaram-se projetos referenciais de temática semelhante,
complementadas por visitas in loco, com o objetivo de analisar os vários atributos que envolvem a
implantação de um centro esportivo inserido em um parque urbano. Ao final, a produção dessas
análises, subsidiou a definição e constituição de diretrizes projetuais que resultaram na proposta do
projeto de reabilitação do objeto de estudo. 
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ESTUDO DE CASO SOBRE A APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS EM AÇO EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL VERTICAL DE MÉDIO PADRÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE 

 
NAYRA YUMI TSUTSUMOTO
JESSICA SANTOS MARQUES

CESAR FABIANO FIORITI

       Este trabalho teve como objetivo formalizar diretrizes para concepção de projetos de edifícios
residenciais verticais de médio padrão em Presidente Prudente, utilizando as estruturas em aço. Para
isso foi selecionado um edifício construído com as estruturas em concreto armado e verificada a
possibilidade do mesmo ser executado com as estruturas em aço. Diante disso, com o lançamento
da estrutura em aço ocorreu uma melhor padronização dos vãos, das dimensões das seções das vigas 
e dos pilares. Foi possível, ainda, em função da elevada resistência do material aço, vencer vãos
maiores e reduzir o número de vigas e pilares, bem como as dimensões de suas seções deixando a
estrutura do edifício mais esbelta. Na cidade de Presidente Prudente os projetos possuem variedade
formal de cores e elementos compositivos, sendo essencial que a concepção com as estruturas em
aço consigam, também, abranger essas características. Pois só assim ela conseguirá ganhar maior
espaço no mercado imobiliário e, principalmente, maior aceitação por parte dos profissionais da
área (arquitetos, engenheiros, construtores e corretores) e dos moradores. 
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E SEU CONTROLE POR MEIO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL DE 1996 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

MARCELA DO CARMO VIEIRA
JÉSSICA TELLES ZANATELI

LENNON GOMES

       Este artigo busca iniciar uma análise sobre a produção da habitação de baixa renda em cidades
médias, tendo como estudo de caso Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, no ano
de 1997, considerando as questões ambientais, naturais e do ambiente construído. Objetiva-se 
relacionar a implantação de empreendimentos residenciais de moradia de interesse social e os
efeitos no território municipal, a possibilidade de expansão territorial, a degradação ambiental,
considerando a aprovação dos empreendimentos após o Plano Diretor municipal, sancionado em 
Presidente Prudente no ano de 1996, tendo como base a Constituição Federal de 1988 e as
discussões sobre instrumentos urbanísticos que ocorriam no Congresso Nacional e que foram
aprovados como Estatuto da Cidade.  Universidade do Oeste Paulista. 
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HABITAÇÃO SOCIAL: ADENSAMENTO URBANO E IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA
MARCELA DO CARMO VIEIRA

RAFAEL MOYSÉS ALBUQUERQUE

       O acelerado processo de urbanização no Brasil nas últimas décadas, a manutenção da
propriedade de terras concentrada, e a baixa preocupação com questões ambientais reais, ocasionam
déficit habitacional, carência de infraestrutura, e sérios problemas ambientais urbanos. Ao mesmo
tempo, a habitação social tem sido executada sem a devida preocupação social, ambiental e urbana.
Dessa forma, este artigo busca contribuir para uma análise crítica sobre a produção da habitação de 
baixa renda em cidades médias, no período entre 2000 e 2009, considerando as questões ambientais,
seja dos ambientes naturais, como dos ambientes rurais e construídos, tendo como base de estudo
empreendimentos financiados pela CDHU na cidade de Presidente Prudente, localizada no interior
do Estado de São Paulo. 
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INCLUSÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 
DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
MARCELA RODRIGUES MILANO

JOÃO VICTOR DE SOUZA LIMA
LANA MIKA OTA

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

       Este artigo visa a analisar questões sobre a produção do espaço urbano em Presidente Prudente-
SP. Observa que o problema da segregação nesta cidade é refletido nas áreas centrais através da
falta de vitalidade. A falta de uso residencial é notável, principalmente das classes de menor renda,
que possibilitariam vida em todos os horários do dia, e cujas pessoas são as que mais utilizam o
espaço público. Através dessa constatação, somada ao exemplo de habitação social de sucesso na
cidade em uma área próxima ao centro, torna-se possível uma proposta de requalificação do centro
urbano tradicional com a inserção de moradias populares. 
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JOAQUIM GUEDES: ASPECTOS DA RELAÇÃO ENTRE O ARQUITETO E AS 
INFLUÊNCIAS DE LE CORBUSIER E PADRE LEBRET. 

 
ROGÉRIO QUINTANILHA

CAMILA ASSAD
RAFAEL MOYSÉS ALBUQUERQUE

GABRIELA LANZETTA
ANTÔNIO ZACCHARIAS JUNIOR

       O artigo investiga alguns aspectos da forma como o arquiteto brasileiro Joaquim Guedes se
relaciona com duas de suas principais influências: os franceses Le Corbusier e Pe. Lebret. Embora
essas estejam identificadas entre duas das principais influências do arquiteto paulista, tanto pela
crítica quanto por ele mesmo, Joaquim Guedes encontra caminhos para o desenvolvimento de um 
pensamento próprio. Dessa forma, entre a força dos pensamentos de Corbusier, tão marcante na
arquitetura brasileira, e de Lebret, de quem Guedes foi estagiário na SAGMACS e a quem atribuía o
desenvolvimento de seu método de "diagramas", Guedes costura o próprio posicionamento sobre
temas como a cidade, a política e a segregação. 
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JOAQUIM GUEDES: O ARQUITETO E O MÉTODO NO PROJETO DE UMA CIDADE NOVA.
 

ROGÉRIO QUINTANILHA
CAMILA ASSAD

RAFAEL MOYSÉS ALBUQUERQUE
GABRIELA LANZETTA

ANTÔNIO ZACCHARIAS JUNIOR

       O artigo investiga o papel do arquiteto diante do projeto de uma cidade nova, bem como as 
aproximações e diferenças entre seu método de trabalho e o cientificismo muitas vezes conclamado
a legitimar os caminhos de produção arquitetônicas. No entanto, a delicada posição da arquitetura
entre a ciência e as artes conduz o arquiteto a um inevitável momento de criação que, entre a 
observação da realidade e a proposição da cidade-experimento, torna o processo mais individual e 
subjetivo do que seria desejável à ciência. De fato, embora a objetividade da própria ciência possa
ser questionada, a impermanência dos fatos sociais em contraposição à estabilidade das leis naturais
coloca em cheque a possibilidade da arquitetura como ciência objetiva.  
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MODELOS INTUITIVOS DE VIGAS VIERENDEEL PARA O ESTUDO DO DESEMPENHO 
ESTRUTURAL QUANDO SUJEITAS A APLICAÇÃO DE CARREGAMENTOS 

 
BÁRBARA SIQUEIRA

CESAR FABIANO FIORITI

       É de extrema importância que o profissional envolvido na concepção de um projeto estrutural,
seja arquiteto ou engenheiro, tenha a habilidade de visualizar e compreender o comportamento das
estruturas em diferentes circunstâncias. Uma solução encontrada é o uso de modelos intuitivos, que
apresentam o comportamento de elementos e sistemas estruturais, considerado uma ferramenta
pedagógica efetiva com resultados benéficos para a aprendizagem e fixação dos conceitos teóricos.
Assim, trata-se de um trabalho basicamente experimental, com vistas ao desenvolvimento, 
aplicação e avaliação da maquete estrutural como elemento de ensino. Para isso, foram realizados
ensaios de flexão em três modelos distintos de vigas Vierendeel, onde suas deformações foram
medidas com auxílio de um relógio comparador. Dessa forma, acredita-se que o uso de modelos 
intuitivos como ferramenta de auxílio ao aprendizado e a uma avaliação do comportamento das
estruturas seja uma proposta eficiente, e ao aprimorar essa capacidade de percepção, o futuro
profissional estará mais preparado para conceber uma estrutura. 
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O ESPAÇO ARQUITETÔNICO E A DEFICIÊNCIA VISUAL: DIRETRIZES PROJETUAIS 
PARA INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 
YASMIN SANTOS GOMES FERVENÇA

HELIO HIRAO
MANOEL OSMAR SEABRA JUNIOR SEABRA JUNIOR

       Os espaços devem permitir que qualquer pessoa, com alguma deficiência ou não, possa se
locomover e usufruir desses ambientes, fato este pouco recorrente. O presente artigo discute o
espaço arquitetônico adequado para pessoas com deficiência visual, a partir da análise de ambientes
de instituições como o Instituto Benjamin Constant (IBC), no Rio de Janeiro, a Laramara em São
Paulo e a Hazelwood School em Glasgow, na Escócia, para estabelecer diretrizes de intervenções
arquitetônicas na Escola Especial para Deficientes Visuais "Prof. Faradei Boscoli" e Sede da
Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos (AFPC), na cidade de Presidente Prudente, SP. 
Dessa forma, estabelece princípios para o processo de concepção de projetos arquitetônicos nesta
temática, com objetivo de proporcionar ambientes saudáveis. Palavras-chave: deficiência visual, 
arquitetura, conforto ambiental, cegueira, baixa visão. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS EM PROJETOS DA PAISAGEM: A REABILITAÇÃO 
ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA DO PARQUE FIGUEIRAL EM PRESIDENTE 

EPITÁCIO. 
 

PRISCILA OYAN SOTTO

       A pesquisa busca elaborar um procedimento metodológico para o estudo de um projeto de
paisagem. Para este, toma como referência os estudos da paisagem que a Arquiteta Rosa Kliass
utilizou no Projeto de Plano da Paisagem Urbana em São Luis-Maranhão. Assim, desenvolve-se um 
novo procedimento metodológico utilizando as ferramentas da APO, o exame de Referências
Projetuais e verificação do potencial do lugar, que encaminham para diretrizes projetuais. Para 
verificar a eficácia desse processo metodológico, o mesmo é aplicado no desenvolvimento de um
projeto de reabilitação do Parque Figueiral de Presidente Epitácio, SP.  
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REVITALIZAÇÃO URBANA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO LOCAL - PRESIDENTE 
PRUDENTE E A CENTRALIDADE URBANA 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA

GEISA KARLA MATOS

       Este artigo visa a fazer uma análise urbana, buscando conhecimentos sobre vitalidade dos
espaços da cidade, contemplando a importância histórica e as apropriações sociais e psicológicas
existentes no contexto urbano. As áreas centrais apresentam com maior força a significância social 
e histórica, e, ao mesmo tempo, apresentam construções mais antigas e possivelmente degradadas,
gerando ambientes mais propícios para o esvaziamento local, transformando a área em ambientes
mais perigosos. A observação desta pesquisa tem na cidade de Presidente Prudente seu estudo de 
caso. Questões teóricas sobre espaços terciários e centros culturais embasam e justificam diretrizes
de planejamento e gestão urbanos, fundamentais para os processos de revitalização e recuperação
urbanas. 
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REVIVENDO OS ALTO-FALANTES COMO ELEMENTO DE MEMÓRIA COLETIVA DO 
CENTRO HISTÓRICO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP. 

 
KARIN FERNANDA SCHWAMBACH

GABRIELA LANZETTA
CAMILA ASSAD

       Os elementos de memória coletiva da cidade movimentam um sentimento comum acerca da
identidade local, mas não necessariamente correspondem aos principais ícones da história da
cidade. É nesse sentido que os serviços de alto-falantes do centro de Presidente Prudente podem ser
parte da memória histórica da cidade; seja trazendo as novidades musicais ou informações, eles se
faziam presente no quotidiano dos citadinos estando registrado nas lembranças e associados ao 
local. Por meio de registros fotográficos e relatos populares, executou-se uma intervenção urbana, 
instigando o questionamento sobre o sub-uso das potencialidades do centro urbano, bem como a
identificação de elementos que o resgatem memória coletiva da cidade, que está bastante esquecida 
e desconhecida na sociedade atual. Palavras-chave: Centro; Intervenção Urbana; Alto-falante; 
Presidente Prudente; Memória Coletiva. 
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ARQUITETURA DÉCO EM PRESIDENTE PRUDENTE: DEFINIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
ANÁLISE 

 
MARCIA REGINA HERNANDEZ DE MELLO

LETÍCIA GARGANTINI MIRANDA
DAFNE MARQUES DE MENDONÇA

O termo Art Déco é empregado para definir uma tendência estilística da primeira metade do século 
XX e estudos recentes busca caracterizá-lo nas diferentes artes. Na arquitetura, o termo reúne sob
mesma definição um conjunto de bens construídos ao longo das décadas de 1920 e 1930 (e
chegando até 1940). Mas os resultados formais do Art Déco também podem ser relacionados a 
outras tendências como: o cubismo, expressionismo e também ao ecletismo. Isto ocorre porque em
sua época, o Art Déco não existe como um "estilo". O termo é criado a partir da exposição
retrospectiva "Les Années 25" realizada em 1966. Hillier (1968) explica ter retirado o termo a partir
da abreviação do nome da exposição "L´Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes" que ocorre em 1925 em Paris. A partir daí o nome passa a pretender definir uma
tendência específica. Nas cidades brasileiras, é notável a presença de uma arquitetura que não se
encaixa nas intenções difundidas pelo Movimento Moderno. Nesta, adornos geometrizados,
composições volumétricas imbricadas e formas aerodinâmicas são consideradas como significativas 
para representar uma tendência particular intitulada como arquitetura déco. Na década de 1930, a
ascensão de Getúlio Vargas ao poder após um período tumultuado, propicia o desejo de uma
arquitetura representativa. Neste contexto, é criado o Projeto Nacional de Normalização 
Arquitetônica Oficial que tem como o seu maior representante a padronização de agências de
Correios e Telégrafos ocorrida nas décadas de 1930 e 1940. A localização das agências segue
algumas predileções, tais como, a localização em lotes de esquina e despojamento de decoração e
linhas geometrizadas de influência déco. (SEGAWA, 1997, 2002)As cidades novas são reduto por
excelência de manifestações do déco e alguns exemplos para comprovar este dado podem ser
relatados. A Prefeitura de Belo Horizonte, construída na década de 1930, é neste estilo. Goiânia - a 
nova capital de Goiás implantada em 1933 - também apresenta essa tendência nas primeiras
edificações. Londrina também tem seus edifícios oficiais e primeiras edificações inspirados no 
gosto déco.Com isso, a cidade de Presidente Prudente se insere como integrante do processo de
assimilação da arquitetura déco na primeira metade do século XX. Sendo assim, a pesquisa visa
investigar a predominância do patrimônio déco na área central da cidade, suas características e 
particularidades. Definir arquitetura déco através de revisão bibliográfica.Inserir a pesquisa acerca
da arquitetura déco local em um panorama nacional de estudos sobre o tema.Caracterizar formas de
manifestação da arquitetura déco na cidade e identificar áreas onde há predominância desta
tipologia na área central.  Pesquisa teórica: Revisão bibliográfica, pesquisa em arquivos e acervos
fotográficos particulares e de instituições.Pesquisa em campo: levantamento fotográfico atual de 
aspectos externos das edificações e de situação das mesmas.            
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PROPOSTA DE UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP. 
 

VALENTIM CÉSAR BIGESCHI

Devido ao crescimento acelerado e desordenado das cidades brasileiras em poucas décadas,
ocorreram grandes transformações na ocupação do espaço urbano pela ausência de um
planejamento urbano, fato este que ao longo de anos, contribuiu para o surgimento de diversos
problemas estruturais, sociais e ambientais resultando assim a formação de cidades acidentais, não
provendo a sociedade de uma qualidade de vida.  O presente trabalho procura fortalecer a 
compreensão, entendimento e importância da aplicação do Plano Diretor Sustentável na
comunidade e nos agentes públicos. Pretende identificar todos os obstáculos atuais que impendem a
correta e consciente aplicação do Plano Diretor Sustentável do Município de Tupã. Visa, ainda, 
sugerir caminhos e ações para que efetivamente a legislação municipal, juntamente com as demais,
possam tornar-se realmente um instrumento essencial ao se planejar e na gestão urbana municipal,
destacando ainda mais a importância destes instrumentos no crescimento urbano, na qualidade de
vida, no bem estar dos cidadãos, convergindo ações no real caminho das cidades
sustentáveis. Diante dos objetivos e finalidades pretendidas no presente trabalho optou-se pela 
adoção dos seguintes métodos: A pesquisa aplicada, que tem como objetivo investigar, comprovar
ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. Método trabalho de campo, trabalho este que
é a observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e controlar as variáveis, mas 
perceber e estudar as relações estabelecidas. Estudo de caso, que seleciona-se um grupo que tem 
uma característica de interesse e se compara com outro grupo que não possui essa característica. Na
primeira etapa serão realizadas pesquisas, análises e estudos com consulta a população, técnicos,
publicações, artigos, matérias de jornais e revistas - locais e regionais, com o objetivo subsidiar o 
diagnóstico através de informações sistematizadas, mapas temáticos, gráficos, tabelas, etc. Estes 
estudos e mapas iniciais servirão para indicar os pontos de ocorrência de problemas nas margens do
Córrego Afonso XIII, para que posteriormente, seja feito um diagnóstico de causa/efeito. Para
confecção dos mapas será usado programa de Auto Cad e SIG/CTGEO, para vetorização o 
programa do Corel Draw. Na segunda etapa, será realizado um diagnóstico sobre a situação das
APPs no município que permitirá avaliar os principais problemas. Na terceira etapa será realizado
um prognóstico da ocupação das áreas em estudo, considerando o cenário atual do Município sem e
com intervenções mitigadoras dos impactos. Nessa etapa da pesquisa, serão elaboradas propostas de
legislação complementar e projetos, apresentando alternativas viáveis e realmente sustentáveis para
o município de Tupã no tocante a política socioambiental, aplicáveis também à gestão urbana. 
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VESTÍGIOS DE CIDADE COLONIAL NA FORMA URBANA DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP 

 
DAFNE MARQUES DE MENDONÇA

CAMILA ASSAD

A pesquisa visa compreender as influências de cidades coloniais, ou seja, as cidades e vilas criadas
no Brasil Colônia, nas cidades-novas surgidas a partir do século XIX a qual Presidente Prudente faz 
parte. O período colonial é a primeira referência urbanísticas de criação de cidades no Brasil. Nestas
há particularidades próprias que condicionam e influem em sua organização espacial, especialmente
vinculadas aos agentes modeladores pertencentes ao período a qual fazem parte: igreja, o estado, os
escravos, agentes econômicos e a população e os movimentos sociais (VASCONCELOS, 1997).
Em termos arquitetônicos, os edifícios das cidades coloniais definem os limites entre o público e 
privado ao implantar-se junto aos alinhamentos, os principais equipamentos recebem um destaque
maior com a criação de áreas livres em seus limites. As cidades-novas, surgidas a partir de meados 
do século XIX, representam um novo momento de produção de espaços urbanos no Brasil, 
vinculados aos padrões de urbanismo "moderno" criados na Europa. É inegável que há referenciais
destas novas concepções na espacialidade de cidades-novas no Brasil, mas a herança colonial 
também se faz presente, pois ela não foi simplesmente esquecida, e podem ser identificadas a partir
da leitura dos agentes modeladores nas cidades deste período: a posição de destaque da igreja, a
distribuição das classes sociais, a forma de implantação dos edifícios e o modo com que se originam 
estas localidades, podem ser considerados indícios de vestígios de práticas advindas do Período
Colonial em Presidente Prudente. Estudar os referenciais iniciais de urbanização de Presidente
Prudente e sua relação com a cidade tradicional brasileira, cuja existência perdurou até o final do 
século XIX. Identificar e analisar os remanescentes das práticas coloniais, ou seja, da cidade
tradicional brasileira em Presidente Prudente. Contribuir com um novo olhar sobre as cidades-novas 
e sua formação. Pesquisa bibliográfica para definir o arcabouço teórico da pesquisa atráves de
periódicos, livros, artigos e outras pesquisas correlatas desenvolvidas ou em desenvolvimento.
Pesquisa em campo, através de levantamento fotográfico e físico para ilustração e elaboração de 
mapas, plantas e gráficos que ilustrem as conclusões da pesquisa no espaço urbano. Pesquisa no
acervo do Arquivo Municipal, Prefeitura e demais órgãos detentores de informações relevantes para
a pesquisa, além da realização de entrevistas quando necessário.            

 


