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Apresentação

A partir das competências das Prefeituras dos campi da USP definidas no Plano de Metas da 
USP, do regimento da Prefeitura USP do Campus da Capital e pela missão do Conselho Gestor do 
campus as ações desenvolvidas pela PUSP-C podem ser resumidamente descritas em:

1. Conservação das infraestruturas das áreas comuns
a. Reforma das calçadas para permitir a acessibilidade solicitada pelo Ministério 

Público.
b. Tapaburacos na impossibilidade de recapeamento por parte da Prefeitura 

Municipal de São Paulo. A Cidade Universitária é classificada como Zona de 
Ocupação Especial e o recolhimento de lixo, a iluminação pública, a conservação 
do asfalto e o oferecimento de ônibus circulares é de responsabilidade da USP, 
administrativa e financeiramente.  

c. Reforma dos totens de identificação das Unidades e órgãos.
d. Edital de chamamento para doação de benfeitorias.

2.Aprimoramento dos processos de poda e de limpeza
a. Foram realizadas novas licitações para o recolhimento do lixo comum e químico. 

Programaram-se a locação de contêineres para evitar o espalhamento dos 
resíduos que ocorria com as lixeiras de alvenaria.

b. Controles mais rigorosos nos contratos de poda de árvores e de grama.
c. Aplicação de tomografia em árvores para antecipar acidentes com a queda de 

árvores e seus galhos.

3. Organização das práticas dos usuários externos do campus

a. Regulamentação para a prática de voos de drones. 
b. Regulamentação para a prática dos grupos de percussão (baterias). Após 

a realização de estudo acústico, em que se concluiu que não havia local do 
campus que não causasse incômodo, o Conselho Gestor aprovou alguns locais 
para essa prática, em caráter experimental.

c. Regulamentação para a prática do ciclismo esportivo e pedestrianismo.

http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Atribui%25C3%25A7%25C3%25B5es-das-PUSPs-SEF-e-SGA-CM.pdf
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Atribui%25C3%25A7%25C3%25B5es-das-PUSPs-SEF-e-SGA-CM.pdf
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/O-Espa%25C3%25A7o-F%25C3%25ADsico-na-USP.pdf
http://www.puspc.usp.br/conselho-gestor/o-que-e/
http://www.puspc.usp.br/conselho-gestor/o-que-e/
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2017/06/Edital-de-chamamaento-p%25C3%25BAblico-revitaliza%25C3%25A7%25C3%25A3o-raia.pdf
http://www.leginf.usp.br/%3Fresolucao%3Dresolucao-no-7383-de-19-de-julho-de-2017
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2017/06/Ana%25CC%2581lise-acu%25CC%2581stica-dos-grupos-musicais-na-USP_rev-1-1.pdf
http://sites.usp.br/puspc/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Regramento-Pr%25C3%25A1tica-Esportiva-Fev.pdf
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4. Organização das práticas dos usuários externos do campus

a. Estabelecimento de 4 pontos de comida de rua por intermédio de chamamento 
público. 

b. Cadastramento de todos os restaurantes e lanchonetes do campus para 
acompanhamento da qualidade.

5. Melhoria da mobilidade no campus

a. Implantação da ciclovia na Av. Mello Moraes interligando as ciclovias da cidade 
que chegavam junto às portarias P1 e P2.

b. Redução da velocidade máxima no campus transformando em Área 40 para a 
convivência harmônica dos ciclistas, pedestres e automotores.

c. Negociação junto à SPTrans para a melhoria do transporte entre a Estação 
Butantã e a USP com a implantação de nova forma de controle dos ônibus e 
circulação de ônibus articulados.

d. Reforma dos abrigos de passageiros de ônibus.
e. Implantação das praças de acolhimento junto à entrada próxima à CPTM, ao HU 

e à comunidade São Remo.

6. Aproximação com o poder público

a. Convênio com a Secretaria Municipal de Transportes e CET para orientação do 
tráfego no campus.

b. Organização de campanhas educativas para que sejam respeitadas as faixas de 
pedestres e a velocidade máxima.

c. Negociação com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para agilizar os 
processos de remoção e manejo de árvores.

d. Implantação de retorno com semáforo na Av. Politécnica junto a P2 em 
tratativas com a Prefeitura Regional do Butantã para melhoria de fluxo da saída 
de veículos.

e. Intervenção no plano diretor da cidade de São Paulo por intermédio de ação 
junto à Câmara Municipal. O plano diretor aprovado em maio de 2017 (decreto 
de julho de 2017), em princípio, regulariza as edificações da CUASO até 31 de 
julho de 2014

http://www.leginf.usp.br/%3Fresolucao%3Dresolucao-no-7351-de-07-de-junho-de-2017
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2017/06/Edital-de-Chamamento-P%25C3%25BAblico-PUSP-C-1.pdf
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2017/06/Edital-de-Chamamento-P%25C3%25BAblico-PUSP-C-1.pdf
http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Regulariza%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-im%25C3%25B3veis-da-USP-nos-org%25C3%25A3os-p%25C3%25BAblicos.pdf
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7. Aprimoramento da segurança

a. Repintura das faixas de pedestres.
b. Manutenção e aprimoramento do sistema de iluminação do campus. 

Realocação das luminárias junto à marginal em função da iluminação instalada 
pela Prefeitura Municipal que fez com que a luminárias da USP se tornassem 
desnecessárias.

c. Podas das árvores a partir de estudo de grupo do USP Mulheres que apontou 
locais menos iluminados.

d. Cercamento de locais em que ocorreram graves incidentes em eventos proibidos 
pelo Conselho Gestor do campus.

8. Questão da sustentabilidade

a. Aplicação do Programa de Racionalização da Ocupação do Espaço Físico – 
PROESF da SEF ao realocar seções da PUSP-C em novas áreas otimizando e 
reaproveitando vazios para a instalação/ampliação de Unidades como o MAE, 
Sintusp, Codage, Edusp.

b. Montagem da usina de reciclagem para reaproveitamento de resíduos sólidos.
c. Controle do consumo de água e energia elétrica em conjunto com a SEF 

(PUERHE).
d. Controle de vetores e monitoramento da fauna.

A seguir as ações podem ser acompanhadas com mais detalhes.

http://www.leginf.usp.br/%3Fresolucao%3Dresolucao-7088-de-26-de-agosto-de-2015
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Organograma em estudo e número de 
funcionários da PUSP-C

Total de funcionários: 157
Orçamento anual: R$ 15 milhões
Orçamento contrato BUSP: R$ 7,5 milhões
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Mapas CUASO
Mapa geral da Cidade Universitária

http://sites.usp.br/puspc/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Mapa-USP_Camadas_v4_Basi-
co-e1495414174984.jpg
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http://sites.usp.br/puspc/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Mapa-USP_Camadas_
v4_%C3%94nibus-e1495414336446.jpg
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http://sites.usp.br/puspc/wp-content/uploads/sites/159/2016/08/Mapa-USP_Camadas_v4_
Pontos-de-Alimenta%C3%A7%C3%A3o-e1495414347509.jpg
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Dados de julho/2017
CAMPUS USP DA CAPITAL
DADOS GERAIS 2017

ITEM QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

Área Territorial Total Aprox. 7.920.000m² Anuário Estatístico 2014

Área Territorial CUASO Aprox. 3.650.000m² Anuário Estatístico 2014

Área Territorial USP Leste Aprox. 1.240.000m² Anuário Estatístico 2014

Pessoas que circulam no campus  diariamente 80.000 a 100.000 Média - considerando o tráfego de passagem

INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DE 
TRÂNSITO

Malha viária 60 Km

Faixa exclusiva de ônibus 2,6Km

Ciclofaixa 2,6Km

Calçadas Aprox. 130 Km (230.000 m² com largura média de 1,8 m)

Guias rebaixadas 200 Estimativa

Faixas de pedestres 50 Estimativa

Semáforos 8

Portarias de pedestres 6 H.U, São Remo, IPT, CPTM, Vila Indiana e Mercadinho

Portarias de veículos de responsabilidade da PUSP-C 4 P1, P2, P3 para entrada e saída e Rua Teixeira Soares somente entrada

Vagas regulares para estacionamento - comum 12251 Dados de 2010

Vagas regulares para estacionamento - deficientes 269 Dados de 2010

Vagas regulares para estacionamento - idosos 158 Dados de 2010

ÁREAS VERDES

Áreas comuns verdes e ajardinadas na CUASO 924.836 m²

Árvores na CUASO 22,000 desconsiderando as áreas de reservas ecológicas

Reservas ecológicas Mais de 10ha reserva florestal com mais de 10ha remanescentes de Mata Atlântica, áreas de preservação permanente.

REDE ELÉTRICA

Subestação AES – capacidade instalada 36,8  MVA

Cabines primárias de medição e transformação 101 un

Chaves de manobra 13,8 kV 11 un

Extensão da Rede de Distribuição em 13,8 kV 30 km

Iluminação pública 100 km

Poços de inspeção da rede primária 98 un

Pontos de luz instalados para iluminação pública 6.990 un

Postes de iluminação pública 5.470 un

Potência instalada em cabines 79 MVA

Potência instalada em transformadores em pedestal 6,45 MVA

Transformadores em pedestal 48 un

Transformadores instalados em cabines 130 un

UNIDADES, ÓRGÃOS CENTRAIS E 
CONDÔMINOS

Unidades de Ensino -  Campus  da Capital 63 Considerando USP Leste, Valinhos, Piraju, Itu, Boracéia, Cubatão, Ubatuba, São Sebastião, Santos, Cananéia e unidades e museus na 
cidade de São Paulo fora da CUASO.

Unidades de Ensino  - somente CUASO 33 Considerando unidades de ensino e museus

Órgãos Centrais da USP 27 (Ex: SEF, DA, DF, PG, H.U, PUSP-C,SAS)

Condôminos 11 IPT, IPEN, CTM, Acadepol, Paço das Artes, Fundação Seade (antigo Cepam) e bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco 
do Brasil

REDE HÍDRICA
Extensão da rede de águas pluviais 45 km Estimativa com base na rede de drenagem (valor aproximado)

Poços artesianos 5 2 Raia Olímpica;  Pça Ramos de Azevedo; Portaria 3 e PUSP-C

RESTAURANTES E LANCHONETES

Restaurantes sob a gestão da Superintendência de Assistência Social 5 Restaurante Central, Restaurante da PUSP-C, Restaurante da Física, Restaurante da Química e Restaurante do Clube dos Professores 

Restaurantes terceirizados em funcionamento 13 Brasiliana, CEPE, ECA, EP (n=2), FAU, FE, FEA, FO, HU, IF, IO, PUSP

Restaurantes terceirizados em processo licitatório 5 EP, FMVZ, IB, ICB 2 e ICB3

Lanchonetes particulares 16 EP (n=2), FEA, FFLCH, FMVZ, FO, IAG, IF, IGC, IP, IQ, PUSP (n=3), SAS (n=2)

Vendedores de área externa 15 7 nas áreas comuns do campus e sob gestão da PUSP-C; 8 nas áreas internas da unidade que faz a gestão (4 ECA, 1 FFLCH, 1 ICB2 e 2 IP)

TRANSPORTE

Linhas que atendem o campus 9 Inclindo BUSP - frota total 93 carros dos quais 18 são BUSP - total de partidas 757 por dia 

Ônibus circulares da PUSP-C SPTrans 18 2 linhas com 9 ônibus cada

Linhas intermunicipas de ônibus que atendem o campus 1 (São Bernardo do Campo)

Pontos de ônibus 54

Veículos que circulam pelo campus  diariamente 50.000/dia Média - considerando o tráfego de passagem

RESÍDUOS

Lixeiras tubulares de passeio 500

Pontos de coleta "lixo comum" 78 sendo 71 lixeiras de alvenaria e 07 lixeiras em contêineres

Volume de resíduos coletados diariamente no campus 13.ton./dia de lixo comum 
70 ton./mês de recicláveis

Média diária de lixo comum, levando em conta que a geração é sazonal. 
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Fonte: http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2017/07/Dados-Gerais-
do-Campus-2017.xlsx-Plan1-1.pdf

CAMPUS USP DA CAPITAL
DADOS GERAIS 2017

ITEM QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

Área Territorial Total Aprox. 7.920.000m² Anuário Estatístico 2014

Área Territorial CUASO Aprox. 3.650.000m² Anuário Estatístico 2014

Área Territorial USP Leste Aprox. 1.240.000m² Anuário Estatístico 2014

Pessoas que circulam no campus  diariamente 80.000 a 100.000 Média - considerando o tráfego de passagem

INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DE 
TRÂNSITO

Malha viária 60 Km

Faixa exclusiva de ônibus 2,6Km

Ciclofaixa 2,6Km

Calçadas Aprox. 130 Km (230.000 m² com largura média de 1,8 m)

Guias rebaixadas 200 Estimativa

Faixas de pedestres 50 Estimativa

Semáforos 8

Portarias de pedestres 6 H.U, São Remo, IPT, CPTM, Vila Indiana e Mercadinho

Portarias de veículos de responsabilidade da PUSP-C 4 P1, P2, P3 para entrada e saída e Rua Teixeira Soares somente entrada

Vagas regulares para estacionamento - comum 12251 Dados de 2010

Vagas regulares para estacionamento - deficientes 269 Dados de 2010

Vagas regulares para estacionamento - idosos 158 Dados de 2010

ÁREAS VERDES

Áreas comuns verdes e ajardinadas na CUASO 924.836 m²

Árvores na CUASO 22,000 desconsiderando as áreas de reservas ecológicas

Reservas ecológicas Mais de 10ha reserva florestal com mais de 10ha remanescentes de Mata Atlântica, áreas de preservação permanente.

REDE ELÉTRICA

Subestação AES – capacidade instalada 36,8  MVA

Cabines primárias de medição e transformação 101 un

Chaves de manobra 13,8 kV 11 un

Extensão da Rede de Distribuição em 13,8 kV 30 km

Iluminação pública 100 km

Poços de inspeção da rede primária 98 un

Pontos de luz instalados para iluminação pública 6.990 un

Postes de iluminação pública 5.470 un

Potência instalada em cabines 79 MVA

Potência instalada em transformadores em pedestal 6,45 MVA

Transformadores em pedestal 48 un

Transformadores instalados em cabines 130 un

UNIDADES, ÓRGÃOS CENTRAIS E 
CONDÔMINOS

Unidades de Ensino -  Campus  da Capital 63 Considerando USP Leste, Valinhos, Piraju, Itu, Boracéia, Cubatão, Ubatuba, São Sebastião, Santos, Cananéia e unidades e museus na 
cidade de São Paulo fora da CUASO.

Unidades de Ensino  - somente CUASO 33 Considerando unidades de ensino e museus

Órgãos Centrais da USP 27 (Ex: SEF, DA, DF, PG, H.U, PUSP-C,SAS)

Condôminos 11 IPT, IPEN, CTM, Acadepol, Paço das Artes, Fundação Seade (antigo Cepam) e bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco 
do Brasil

REDE HÍDRICA
Extensão da rede de águas pluviais 45 km Estimativa com base na rede de drenagem (valor aproximado)

Poços artesianos 5 2 Raia Olímpica;  Pça Ramos de Azevedo; Portaria 3 e PUSP-C

RESTAURANTES E LANCHONETES

Restaurantes sob a gestão da Superintendência de Assistência Social 5 Restaurante Central, Restaurante da PUSP-C, Restaurante da Física, Restaurante da Química e Restaurante do Clube dos Professores 

Restaurantes terceirizados em funcionamento 13 Brasiliana, CEPE, ECA, EP (n=2), FAU, FE, FEA, FO, HU, IF, IO, PUSP

Restaurantes terceirizados em processo licitatório 5 EP, FMVZ, IB, ICB 2 e ICB3

Lanchonetes particulares 16 EP (n=2), FEA, FFLCH, FMVZ, FO, IAG, IF, IGC, IP, IQ, PUSP (n=3), SAS (n=2)

Vendedores de área externa 15 7 nas áreas comuns do campus e sob gestão da PUSP-C; 8 nas áreas internas da unidade que faz a gestão (4 ECA, 1 FFLCH, 1 ICB2 e 2 IP)

TRANSPORTE

Linhas que atendem o campus 9 Inclindo BUSP - frota total 93 carros dos quais 18 são BUSP - total de partidas 757 por dia 

Ônibus circulares da PUSP-C SPTrans 18 2 linhas com 9 ônibus cada

Linhas intermunicipas de ônibus que atendem o campus 1 (São Bernardo do Campo)

Pontos de ônibus 54

Veículos que circulam pelo campus  diariamente 50.000/dia Média - considerando o tráfego de passagem

RESÍDUOS

Lixeiras tubulares de passeio 500

Pontos de coleta "lixo comum" 78 sendo 71 lixeiras de alvenaria e 07 lixeiras em contêineres

Volume de resíduos coletados diariamente no campus 13.ton./dia de lixo comum 
70 ton./mês de recicláveis

Média diária de lixo comum, levando em conta que a geração é sazonal. 
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Criado com o objetivo de facilitar e automatizar a solicitação de serviços da PUSP-C, o USPAt-
ende foi desenvolvido em parceria com o Departamento de Informática da Reitoria e funciona 
nos moldes de um helpdesk.

Uma vez cadastrado na plataforma, o usuário pode acessá-la com a senha única, a mesma uti-
lizada nos sistemas USP. Para fazer uma solicitação de serviço, basta preencher um formulário 
indicando o assunto da solicitação, para que o pedido seja encaminhado à área adequada (en-
ergia elétrica, comunicação visual, áreas verdes etc.), e uma descrição resumida da demanda

Na tabela abaixo, o total de serviços concluídos no período de 2014-2017

Serviços concluídos
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Demonstrativo orçamentário inicial 
2014-2017

Tabela de contratos e valores (2014-2017)

DV
AF

2014 2015 2016 2017

49000 Básica 4.999.437,00              5.099.426,00              4.079.541,00              4.079.541,00              

49001 Manutenção de Edifícios 214.770,00                  219.715,00                 177.159,00                 177.375,00                 

49002 Equipamentos de Segurança 21.477,00                    21.972,00                   26.574,00                   26.606,00                   

49003 Manutenção e Reposição de Equip.de Informática 22.750,00                    23.722,00                   18.977,00                   18.977,00                   

49004 Treinamento de Servidores 0,00 0,00 26.178,00                   30.309,00                   

49031 Serviços Terceirizados 0,00 7.572.632,00              10.266.904,00           7.966.079,00              

49091 Prog.Perm. p/Uso Eficiente Recursos Hidr e Energ na USP 0,00 0,00 0,00 0,00

49107 Taxa Consignações 0,00 0,00 0,00 0,00

49159 Programa de Expansão 0,00 0,00 0,00 0,00

49169 Programa de Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

49174 Acréscimos Orç 0,00 0,00 0,00 0,00

49175 Plano Plurianual de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00

49199 Renovação de Veículos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

49231 Manutenção de Sistema Viário 2.406.638,00              2.454.770,00              1.963.816,00              1.963.816,00              

49239 Manutenção de Áreas Externas 1.022.935,00              1.043.394,00              834.715,00                 834.715,00                 

49259 Despesas com Transportes 0,00 473.690,00                 378.952,00                 287.748,00                 

49261 Manutenção e conservação de veículos do pool 0,00 0,00 0,00 0,00

49404 Projetos Especiais - Grad 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.688.007,00              16.909.321,00           17.772.816,00           15.385.166,00           

Grupo
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Orçamento 2017DV
AF
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Processo Objeto Modalidade 2014 2015 2016 2017
13.1.455.49.5 Remoção por corte de árvores  Registro de Preços: 64/2012 15.050,00

15.1.86.49.1
Remediação de área contaminada envolvendo a coleta, transporte, tratamento final de resíduo de solo ,com
derivados de petróleo e outros e 4 campanhas de Monitoramento p/ encerrar da antiga área de abastecimento
de veículos da PUSP-C

Contrato 01/2016 97.496,00

15.1.335.49.1
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos - Classe II (NBR 10.004) "lixo 

comum", gerados e descartados pelas unidades USP, localizadas na CUASO e EACH
Contrato 03/2016 353.779,18 63.896,97

13.1.563.49.2 Prestação de serviços de asseio e conservação de baias do abrigo temporário de animais, sede
administrativa,depósito de materiais, sala de procedimentos, cozinha, sanitários e futuras instalações

Contrato 05/2014 126.100,14 164.777,21 183.789,11 33.369,85

15.1.344.49.0 Prestação de serviços de desratização a ser realizado nos 73 abrigos de resíduos (lixeiras de alvenaria) 
localizados na Cidade Universitária

Contrato 05/2016 11.214,80

12.1.523.49.0 Prestação de serviços de manutenção de áreas verdes Contrato 07/2013 367.973,64 386.599,57 435.276,72 72.546,18
13.1.475.49.6 Serviços de coleta seletiva Contrato 07/2014 93.749,74 56.662,35
11.1.868.49.6 Serviço de atendimento pré hospitalar Contrato 08/2012 734.938,03
15.1.403.49.7 Serviço de manutenção das áreas verdes Contrato 08/2016 11.850,00
16.1.189.49.6 Serviço de conservação e manutenção de áreas verdes na Praça do Relógio Contrato 09/2016 56.099,29 26.491,35

15.1.309.49.0
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de materiais recicláveis, gerados e descartados 

pelas unidades USP localizadas no Campus USP na Capital, em particular nas unidades da CUASO e EACH
Contrato 10/2016 86.654,40 55.217,40

14.1.202.49.0 Serviço de manuseio, identificação, classificação, segregação, condicionamento, carregamento, transporte, pré-
processamento, tratamento e destinação final de resíduos laboratorias perigosos-classe I

Contrato 11/2015 518.637,70 119.000,00

13.1.142.49.7
Execução de serviço de manutenção de áreas verdes na Cidade Universitária Armando Sales de Oliveira e na
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH - USP -LESTE

Contrato 14/2012 703.101,64 716.784,93 857.259,56 148.365,92

13.1.236.49.1 Prestação de serviços de manutenção de áreas verdes na Praça do Relógio - USP Contrato 20/2013 246.944,76 261.550,68 155012,53

13.1.562.49.6
Conservação e Manutenção de áreas verdes, Av. da Universidade, Av. Prof. Mello Moraes e Antiga Reitoria

Contrato 35/2013 463.757,40 491.187,00 539.651,56 90.697,74

12.1.590.49.9
Serviço de coleta, transporte, destinação final e gestão ambiental dos resíduos sólidos classe II (NBR 10004)
"lixo comum"

Contrato 44/2010 1.073.319,80 845.158,77 162.304,07

12.1.446.49.5 Serviço de varrição Contrato 57/2012 42.326,95
13.1.417.49.6 Locação caçambas 5m Registro de Preços: 17/2013 11.740,00
15.1.191.49.0 Serviços de elaboração de projetos de licenciamento ambiental das obras da USP Registro de Preços: 01/2015 14.628,00 29.256,00

16.1.94.49.5 Prestação de serviços especializados p/ coleta , armazenamento, transporte e descontaminação de Lâmpadas 
usadas, inteiras e fragmentadas

Registro de Preços: 01/2016 101.513,20

17.1.43.49.2 Remoção por corte de árvores Registro de Preços: 01/2017 9.720,00
17.1.83.49.4 Coleta, armazenamento, transporte e descontaminação de lâmpadas Registro de Preços: 02/2017 7.195,21
15.1.113.49.9 Fornecimento de gramas Registro de Preços: 03/2015 27.072,00 7.200,00
15.1.114.49.5 Serviço de plantio de gramas Registro de Preços: 03/2015 5.546,00 1.534,00
16.1.102.49.8 Aquisição de ração de cães adultos e filhotes Registro de Preços: 03/2016 49.052,25 13.975,00
13.1.409.49.3 Licenciamento ambiental Registro de Preços: 04/2013 32.700,00
14.1.150.49.0 Serviços de plantio de grama Registro de Preços: 05/2014 37.632,84 12.364,00
15.1.170.49.2 Serviço de locação de caçambas com 30m3 Registro de Preços: 05/2015 27.708,80 21.793,44
15.1.171.49.9 Serviço de locação de caçambas com 5M3 Registro de Preços: 05/2015 17.990,00 12.850,00
13.1.418.49.2 Poda de árvores Registro de Preços: 09/2013 60.628,26
16.1.174.49.9 Serviços de remoção por corte de árvores Registro de Preços: 09/2016 164.850,00
14.1.318.49.9 Serviço de poda de árvores de médio porte Registro de Preços: 11/2014 62.400,00 249.600,00
14.1.297.49.1 Plantio arbóreo Registro de Preços: 13/2014 24.800,00
14.1.296.49.5 Serviços de remoção por corte de árvores Registro de Preços: 13/2014 39.400,00 33.600,00
15.1.283.49.1 Prestação de serviços de poda de árvores Registro de Preços: 13/2015 52.222,00 72.220,00
16.1.207.49.4 Serviço de locação de caçambas de 5M3 Registro de Preços: 15/2016 54.480,00
16.1.206.49.8 Serviço de locação de caçambas de 30m3 Registro de Preços: 15/2016 38.699,96 5.520,00
14.1.295.49.9 Aquisição de ração para gatos adultos e filhotes Registro de Preços: 16/2014 4.710,00
16.1.13.49.5 Fornecimento e plantio de mudas Registro de Preços: 16/2015 15.825,00
13.1.437.49.7 Locação caçambas 30m Registro de Preços: 17/2013 53.301,36

Divisão Técnica de Gestão Socioambiental 
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Contratos 2014-2017

13.1.364.49.0 Fornecimento de grama esmeralda Registro de Preços: 19/2013 70.800,00
13.1.421.49.3 Plantio de grama Registro de Preços: 19/2013 14.160,00
13.1.440.49.8  Fornecimento de ração para gatos adultos e filhotes Registro de Preços: 20/2013 615,00
15.1.10.49.5 Aquisição de ração para cães Registro de Preços: 25/2014 97.560,00
15.1.20.49.0 Serviço de acondicionamento, coleta, transporte e descontaminação de lâmpadas fluorescentes Registro de Preços: 26/2014 76.356,50
14.1.25.49.1 coleta, transporte e descontaminação de lâmpadas Registro de Preços: 29/2013 49.793,25
14.1.18.49.5 Fornecimento de ração para cães - Filhote Registro de Preços: 37/2013 59.540,00

Total Geral do Exercício 4.384.772,81 4.060.715,51 3.638.661,07 526.995,62

15.1.204.49.4 e vol Recuperação de passeios e rampas no CAMPUS Contrato 13/15 - TP 2/15 1.006.046,00
16.1.196.49.2 e vol Recuperação de passeios e rampas no CAMPUS Contrato  - RP/17 1.000.240,00
15.1.096.49.7 Sinalização horizontal nas vias/bolsões estac. Registro de Preços: /2016 373.000,00
17.1.18.49.8 Siunalização horizontal nas vias/bolsões estac. Registro de Preços: /2017 395.000,00
13.1.314.49.2 Tapa Buracos - CAMPUS  (720 T) Registro de Preços: /2014 529.200,00
14.1.245.49.1 Tapa Buracos - CAMPUS  (720 T) Registro de Preços: /2015 533.520,00
16.1.23.49.0 Tapa Buracos - CAMPUS  (720 T) Registro de Preços: /2016 392.784,00
17.1.7.49.6 Tapa Buracos - CAMPUS  (720 T) Registro de Preços: /2017 359.909,00
16.1.56.49.6 e vol Base comunitária da PM, próx. a P. 3 06/16 - Cv 1/16 64.484,55
13.1.167.49.0 e vol Desobstrução de Bocas Lobo 32/13 - Conc 2/13 3.664.296,35
14.1.196.49.1 Cercamento na divisas da EACH USP LESTE 12/14 - Cv 5/14 102.225,16
14.1.283.49.0 Calçada/rampa p/ Mob. e Def. física-EST. CIÊNCIA 03/15 - Cv 7/14 97.559,30
15.1.246.49.9 Reforma TALUDE - R. do Lago - I.Q. 10/15 - Cv 5/15 149.964,83
15.1.279.49.4 e vol Reforma Estacionamento CEPEUSP 15/15 - TP 4/15 273.264,98
12.1.393.49.9 e vol Reforma das calçadas na Praça do Relógio 10/13 - Conc 5/12 4.861.048,30

PRCEU
Manutenção e adequação as Normas NBR 14039 e NR 10 da cabine primária do Parque Ciência e 
Tecnologia,Av.Miguel Stéfano,4.200-Água Funda CC/14 147.587,50

PUSP-C
Manutenção corretiva de 12 chaves de transferência, isolação SF-6 G&W/Canada Power, instaladas na rede 
subterrânea exclusividade 246.722,00

PUSP-C
Elaboração de projeto básico e executivo p/remodelação e modernização da rede de distribuição de energia 
elétrica de baixa e média tensões TP/15 1.482.129,60

PUSP-C
Manutenção da rede subterrânea de média tensão da CUASO – “Cidade Universitária Armando Salles de 
Oliveira”. CC/14 97.769,00

PUSP-C
Execução da ampliação do fornecimento de solução para monitoramento de 60 (sessenta) relés de proteção 
das cabinas primárias do Campus USP da Capital, para geração de gráficos e relatórios. CC/15 136.575,35

IPEN/STI Instalação de circuito de média tensão no Bloco A, travessa R, Portaria Norte 139.130,00
IPEN/STI Instalação de Data Center no Prédio da Administração TP/16 364.937,73
MAC-IB Fornecimento e instalação de bombas, transformadores e quadros de comando, sede Ibirapuera CC/16 97.598,00
FEA Instalação de circuito de baixa tensão para o barracão da ECA, na FEA 96.792,00
CEBIMAR Substituição do cabo alimentador de média tensão TP/17 251.932,50
PUSP-C Avaliação e plano de contingência para a rede de média tensão da CUASO CC/17 145.300,00
MAC-IB Manutenção preventiva e corretiva sistema de ar condicionado Pregão/16 339.960,00

Total Geral do Exercício 5.537.835,80 6.784.026,57 2.437.980,28 2.589.133,50

Divisão de Serviços de Infraestrutura

Valor Médio da Passagem (R$)  CUSTO MÉDIO (R$)  CUSTO TOTAL (R$)

1,55 490.547,95 31.395.069,01

Acompanhamento de CUSTOS SPTrans - Desde o início do contrato
*Desconsiderado o mês de de fevereiro de 2012 (implantação)

Valor Médio da Passagem (R$)*  CUSTO MÉDIO (R$) *  CUSTO TOTAL (R$) *
1,55 498.059,23 31.377.731,21

http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/159/2017/07/Planilha-contratos-PUSP-C-2014-2017-2.pdf
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TI

Atividade

Para a execução dos trabalhos, a SCTI  providenciou e viabilizou:

1. Ampliação da rede de informática nos novos espaços: 
 a. Administração Central. 
 b. Galpão da P3 – Mobiliário Urbano. 
 c. Galpão da POLI – Elétrica.
 d. Viveiro de Plantas.

2. Ferramentas desenvolvidas para a automatização dos serviços:
 a. USAtende - automatização das solicitações de serviços à PUSP-C – desenvolvido 
  em parceria com a STI
 b. Painéis e Relógios Multimensagens –  espaço de divulgação das atividades da   
  Unidades – desenvolvido em  parceria com a STI.
 c. Site PUSP-C – nova versão  - Incubadora de sites - com o apoio da SCS.

3. Serviços prestados:
 a. Suporte necessário aos usuários no que refere à instalação, configuração,  
  manuseio e manutenção nos equipamentos de informática.
 b. Acesso a internet, rede sem fio, a rede de dados, bem como acesso ao arma 
  zenamento nos Servidores da Nuvem-USP  e Servidor local.
 c. Aquisição de equipamentos (microcomputadores, impressoras, etc) e de rede  
  (Switches, etc).
 d. Responsável pelo Backbone da Unidade.

4. Rede sem fio 
 a. Atualmente conta com access-point em pleno funcionamento, abrangendo as  
  áreas de maior circulação de servidores, permitindo o acesso sem fio (wireless) 
  à rede Eduroam da USP e USPNet.

5. Equipamentos:
  Servidores - 02
  Microcomputadores  - 100
  Notebook´s  - 08
  Plotter de impressão  - 01
  Plotter de corte - 01
  Impressoras (laser e multifuncional) - 30
  Copiadoras CANON - 02
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Edificações
Reforma de garagem para estoque de -  
 livros da EDUSP
Reforma de subestação elétrica
Base da PM no P3
Container da PM - apoio para a 
 Guarda Universitária
SAMU na PUSP-C
Mudança de seções da PUSP-C
Nova sede do SINTUSP
Reforma de galpão no P3 para seções  
 operacionais da PUSP-C

Mobilidade
Reforma de passeios
Reforço e contenção de talude na Av.  
 Intersetorial
Campanha de redução da velocidade  
 no campus
Adequação da sinalização viária
Ciclovia na Av. Prof. Mello Moraes
Faixa e ciclofaixa na Av. da 
 Universidade
Operação tapa-buraco
Engenharia e tráfego e adequação de  
 portarias
Instalação de paraciclos
Pintura de bolsões de estacionamento
Plano cicloviário CUASO
Projeto de terminal de ônibus
Reforma de bolsão de estacionamento  
 no CEPE

Drenagem
Drenagem no IGC
Poços de visita e caixa de drenagem
Talude e drenagem na semi-industrial

Comunicação visual
Renovação de tótens internos
Tótens externos nas portarias   
 1 e 3
Tótem externo USP Leste
Sinalização predial
Identificação visual de veículos   
 locados e da Guarda
Sinalização de eventos

Apoio externo
Espaço para ensaio de baterias
Estação Ciência - reforma de passeio
Paisagismo IRI
Novo abrigo de resíduos na FSP
Mogi-Mirim - lacração de imóvel

Serviços contínuos
Mobiliário urbano
Iluminação
BUSP - gestão e acompanhamento
Elétrica
Manutenção de redes de água e   
 esgoto

Div. Téc. de Projetos Integrados e Cadastro/
Div. Téc. de Serviços de Infraestrutura
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Galpão antes do início da reforma Galpão antes do início da reforma

Reforma de garagem para estoque de livros 
da EDUSP

Status: em andamento
Projeto: Interarq / Fio D’

Início: set.2017
Construção: SPALLA Eng.

Conclusão: dez.2017
Valor do projeto: R$ 30 mil
Valor do construção: R$ 580 mil

Vista superior (Google Maps) Vista superior (Google Maps)

- Economia financeira ao desonerar a folha de localidades alugadas pela USP
- Aproveitamento de espaço subutilizado provendo à EDUSP um local planejado e totalmente 
adequado às suas demandas e atividades
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Construção das alvenarias Revestimento das alvenariase e drenagem pluvial

Vista interna da cobertura, antes da reforma

Tratamento da estrutura metálica

Retirada do piso de “bloquetes”
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Legenda 01

Planta do projeto

Reforma de subestação elétrica para seção 
de alta tensão PUSP-C

Status: em andamento
Projeto: Serife

Início: ago.2017
Construção: POTENZA Eng.

Conclusão: nov.2017
Valor do projeto: R$ 14 mil
Valor do construção: R$ 120 mil

- Transformação de área subutilizada em área útil e devidamente adaptada à seções de alta 
tensão da PUSP-C
- Uso racionalizado dos espaços físicos do campus 
- Maior segurança das instalações elétricas
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Detalhe do projeto

Após intervenção
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Antiga base

Após execução das obras

Base da Polícia Militar na portaria 03

Status: Concluído
Projeto: Interarq

Início: fev.2015
Construção: RNG Eng.

Conclusão: abr.2015
Valor do projeto: R$ 10 mil
Valor do construção: R$ 65 mil

- Melhores condições de trabalho e de conforto para os policias 
- Mais segurança aos usuários da Portaria 3 e das linhas de circulares
- Apoio a Guarda Universitária em situações ligadas ao controle da entrada na Portaria 3
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Obra concluída

Implantação

Container da Polícia Militar
e apoio à Guarda Universitária

Status: Concluído
Projeto: PUSP
Início: fev.2015
Conclusão: fev.2015
Valor do construção: R$ 12 mil
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- Apoio a Guarda Universitária em casos de necessidade e/ou atuação conjunta
- Disponibilidade de ponto de apoio aos PMs em serviço
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Antiga entrada da PUSP-C

Cobertura para as ambulâncias

Vista superior (Google Maps)

Entrada da área de uso dos socorristas

SAMU na PUSP-C

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: fev.2014
Construção: PUSP

Conclusão: mar.2014

- Maior eficiência no atendimento a emergências e outras solicitações
- Centralização do controle de serviços ofertados à comunidade USP, favorecendo a sua gestão
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- Melhores condições de trabalho para seções da PUSP-C;
- Uso racionalizado dos espaços do Campus;

Vista interna do galpão e equipamentos Galpão adaptado aos serviços

Projeto de mudança das seções

Mudança de seções da PUSP-C

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: jul.2017
Construção: PUSP

Conclusão: jul.2017
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Edifício antes da reforma (esq. e acima)

Projeto de adaptação Entrada do sindicato

Nova sede do SINTUSP

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: jun.2017
Construção: PUSP

Conclusão: jul.2017

- Oferecimento de melhores condições de serviço ao SINTUSP e suas funções
- Uso racionalizado dos espaços físicos do campus
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Entrada do galpão, atualmente

Projeto transitório

Escritório implantado no local

Reforma de galpão próximo ao P3 para 
seções operacionais da PUSP-C

Status: Concluído (projeto)
Projeto: Serife
Início: jan.2018 (previsto)
Conclusão: mar.2018 (previsto)
Valor do projeto: R$ 14 mil
Valor do construção: R$ 220 mil (estimado)

Vista superior (Google Maps)

- Transformação de área subutilizada em área útil e devidamente adaptada às seções da PUSP-C
- Uso racionalizado dos espaços físicos do campus
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Antes das intervenções

Reforma de Passeios - Av. da Universidade, 
Av. Luciano Gualberto FAU, FE, R. do Matão, 
acessibilidade CUASO

Status: em andamento
Projeto: PUSP

Início: andamento
Construção: ENGIVER

Valor do construção: R$ 1,8 milhões ( 2 contratos)
Total: 8 km

- Maior conforto ao transitar pelos passeios
- Melhores condições de acessibilidade no trajeto do passeio, guias rebaixadas e 
pontos de ônibus
- Revitalização paisagística do campus
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Passeio de acesso à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Trechos de passeio após reforma
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Situação do talude antes das obras

Reforço e contenção do talude na 
Av. Intersetorial

Status: Em andamento
Projeto: STEC

Início: set.2017
Construção: FLASA Eng.

Conclusão: nov.2017 (prev)
Valor do projeto: R$ 70 mil
Valor do construção: R$ 650 mil

- Estabilização do talude, conferindo maior segurança estrutural ao local
- Correção de falhas de drenagem que comprometiam a estabilidade do talude, 
- Medida preventiva para maior segurança das edificações no entorno do talude
- Melhoria do aspecto visual dos taludes
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Diagnóstico e projeto de intervenção

Obras em andamento

RECUPERAÇÃO DE TALUDES

0

Engenharia e Consultoria
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Diversas medidas para redução da velocidade (ambas pág.)

CUASO: redução de velocidade para 40 
km/h e campanha educativa

Status: em andamento
Projeto: PUSP

Início: ago.2017
Construção: PUSP / Arco Sinal

Conclusão: set.2017

- Maior segurança para pedestres e ciclistas que transitam pela cidade universitária, promoven-
do um uso mais consciente do espaço
- Redução do número de acidentes envolvendo automóveis, ciclistas e pedestres
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Bibliotec Brasiliana

Av. Prof. Mello MoraesCampanha de incentivo à redução da velocidade

Em frente ao CDI Rua do Lago
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Trechos de pintura viária desgastada

Adequação da sinalização viária

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: Andamento
Construção: Arco Sinal

Valor do construção: R$ 350 mil (media)

- Promoção da segurança no trânsito ao possibilitar melhores meios de respeito às normas de 
trânsito
- Melhoria do aspecto visual das vias da Cidade Universitária
- Utilização de novos materiais com maior durabilidade
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Após intervenções
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Ciclovia na Av. Mello Moraes

Status: em andamento
Projeto: PUSP

Início: set.2017
Construção: ENGIVER

Conclusão: nov.2017 (prev)
Valor do construção: R$ 180 mil (estimativa)

- Ciclovia compartilhada de ligação entre as ciclovias da Av. Escola Politécnica (P2) e Av. Afrânio 
- Peixoto (P1)
- Disponibilização de via segura e devidamente sinalizada para a circulação das bicicletas e pe-
destres

Início das obras

Antes do início da intervenção
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Após intervenções

Rede cicloviária no entorno da CUASO e Ciclovia compartilhada proposta,  ligando as ciclovias da 
Av. Escola Politécnica e a ciclovia na Av. Afrânio Peixoto



Relatório de Gestão 2014-2017

DV
PC

/D
VS

I

Mobilidade

49

- Adequação da sinalização ao padrão utilizado na cidade de São Paulo, melhorando o trânsito e 
segurança para todos usuários do sistema viário do local
- Ganho de tempo para o transporte público
- Priorização do transporte coletivo e não motorizado, colaborando com a qualidade ambiental 
no campus

Status: concluído
Projeto: CET / PUSP

Início: jan.2015
Construção: TRAJETO Sinalização

Conclusão: fev.2015
Valor do construção: R$ 170 mil

Faixa de ônibus e ciclofaixa na 
Av. da Universidade

Exemplos anteriores às intervenções

Após intervenções
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Conclusão: em andamento

Manutenção do revestimento asfáltico das vias da CUASO em condições adequadas de tráfego, 
provendo condições adequadas de segurança e conforto

 Após obras

Após obrasApós obras

Exemplo anterior às intervenções

Projeto: PUSP
Construção: FENIX Eng.

Valor do construção: R$ 400 mil / ano (media)
Total: 700t asfalto/ano

Operação “tapa-buraco”
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Portarias (03 e 01) do campus

Engenharia de tráfego e propostas de 
adequação das portarias 01 e 03 CUASO

Status: Concluído
Projeto: Tranzum / PUSP
Início: ago.2014
Conclusão: fev.2015
Valor do projeto: R$ 130 mil

Trecho do estudo

- Estudos de engenharia de tráfego, com propostas para otimizar o trânsito de veículos nas Por-
tarias 01, 02 e 03 da CUASO
- Adequação das vias da Cidade Universitária às demandas atuais de tráfego, propiciando aos 
usuários maior conforto, segurança e menores congestionamentos;
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Solução proposta para a portaria 03

Tabelas de benefícios
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Indicação construtiva

Instalação de paraciclos 
P1, CPTM e Unidades

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: PUSP

Valor do projeto: R$ 15 mil

Próximo à portaria 01

Biblioteca Brasiliana Mindlin

Portão de acesso da CPTM

- Maior conveniência e segurança aos usuários de bicicletas
- Promoção da CUASO como ambiente convidativo a usuários da bicicleta como meio de trans-
porte
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Escola Politécnica antes da pintura

Pintura de bolsões de estacionamento (POLI, FAU, 
IF, IME, IQ, FE) e vagas para PNE e idosos

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: PUSP / Arco Sinal

Biblioteca Brasiliana Mindlin Acesso à Escola Politécnica

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

- Melhor sinalização das vagas reservadas a idosos e PNE
- Maior organização do espaço de estacionamento, promovendo um uso mais racional e a segu-
rança dos usuários
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Plano cicloviário para a CUASO

Status: Concluído
Projeto: TC Urbes / PUSP
Início: jan.2015
Conclusão: junho.2015
Valor do projeto: R$ 145 mil

- Consonância de rotas e sinalização com as ciclovias externas à Cidade Universitária, inclusive 
promovendo sua ligação com estas
- Uso mais racional das vias, tornando a Cidade Universitária mais convidativa a usuários desse 
meio de transporte alternativo
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Legenda 04

Projeto terminal de ônibus

Status: Concluído
Projeto: Sandra Chechter Arquitetura
Início: jan.2014
Conclusão: mar.2014 
Valor do projeto: R$ 15 mil

- Projeto para propiciar melhores condições de operação para os trabalhadores das linhas que 
dispõem deste espaço
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Reforma do bolsão de estacionamento 
CEPEUSP

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: mar.2016
Construção: CODIGO Eng.

Conclusão: jun.2016
Valor do construção: R$ 350 mil
Área: 8 mil m²

Antes das obras

Reforma concluída

- Melhores condições de tráfego, promovendo segurança entre os usuários
- Maior organização do espaço do estacionamento, promovendo um uso mais racional do espaço
- Melhor sinalização das vagas reservadas a idosos e PNE, facilitando o respeito a tais reservas
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Local de intervenção após as obras

Drenagem no Instituto de Geociências

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: fev.2015
Construção: VEDOS

Conclusão: abr.2015
Valor do construção: R$ 120 mil

- Resolução do problema de acúmulo de água em áreas transitáveis
- Maior conforto e segurança com reforma de calçadas
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Poços de visita e caixa de drenagem 
PUSP-C

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: mar.2017
Construção: PUSP

Conclusão: abr.2017
Volume total: 1.100 m³

Obras de drenagem

Espaço da Prefeitura após as obras

- Evitar alagamentos constantes na região a montante, como entrada de pedestres da São Remo 
e Arquivo da Reitoria
- Melhoria da drenagem em toda a área de influência
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Talude e drenagem na Semi-Industrial

Status: Concluído
Projeto: SEF / PUSP

Início: dez.2015
Construção: CASTOR TEC

Conclusão: mar.2016
Valor do projeto: SEF
Valor do construção: R$ 140 mil

- Recuperação das redes e caixas de drenagem comprometidas
- Correção de desmoronamentos e outras falhas no local
- Estabilização do talude conferindo maior segurança estrutura
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Antigos totens

Renovação de totens internos

Status: Contínuo
Projeto: PUSP
Construção: PUSP

- Melhor identificação de institutos e demais localidades de interesse da comunidade USP
- Facilidade de locomoção e assimilação a visitantes não acostumados com o campus 
ou parte dele
- Benefícios a revitalização paisagística da Cidade Universitária
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Totens reformados
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Situação dos totens antes da reforma Diagramação dos totens

Totens externos das portarias 1 e 3 
campus capital - reforma

Status: Em andamento
Projeto: PUSP

Início: jul.2017
Construção: AMZ Digital

Conclusão: set.2017
Valor da construção: R$ 72 mil

- Sinalização aos que transitam pela região das entradas para a Cidade Universitária
- Revitalização de importante elemento simbólico do campus
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Pintura em andamento

Totens reformados. Portaria 03 (esq) e Portaria 01 (acima)
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Acesso do campus USP Leste antes e durante as obras

Totem externo na USP Leste

Status: Em andamento
Projeto: PUSP

Início: ago.2017
Construção: Visual Geac

Conclusão: nov.2017
Valor da obra: R$ 95 mil

- Sinalização aos que transitam pela região da principal entrada do campus da USP Leste
- Melhoria das condições paisagísticas à entrada do campus
- Reforço da imagem institucional da Universidade na zona leste da capital
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Projeto para os totens

Totens de pedestres CUASO

- Facilitar localização de pedestres dentro da CUASO
- Instalação em pontos de grande circulação de pessoas

Início: nov.2017
Conclusão: jan.2018
Valor do contrato: R$ 98 mil (07 totens)
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Adesivos de sinalização

Sinalização predial (CDI, SEF, Reitoria)

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: jul.2017
Construção: PUSP

- Melhor organização espacial e orientação de visitantes das áreas comuns do edifício;
- Adequação do espaço às suas necessidades de uso
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Adesivos de veículos em uso

Identificação visual dos veículos 
da PUSP-C

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: PUSP

- Maior transparência a comunidade USP
- Facilidade na gestão das frotas a serviço da USP e da Prefeitura
- Melhor fiscalização de como são utilizados os veículos oficiais
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Sinalização de eventos

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: PUSP

- Maior facilidade para que os participantes cheguem aos locais corretos
- Divulgação por toda a comunidade USP de quais eventos estão acontecendo no campus

Planos de sinalização do campus
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- Disponibilização às baterias universitárias de local coberto e próprio para seus ensaios
- Implantação em local afastado de espaços destinados a usos conflituosos com o ruído dos en-
saios, tais como salas de aula e laboratórios

Cobertura em desuso Ilustração do projeto de implantação na raia

Obra em andamento

Implantação de novo espaço para 
baterias na raia olímpica

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: ago.2017
Construção: PUSP / Engiver

Conclusão: set.2017
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- Melhores condições de acessibilidade e conforto, tendo em vista a operação de Hospital no 
local
- Revitalização estética e paisagística da região;

Situação do passeio antes das obras

Condição atual, após intervenção

Estação Ciência - reforma de passeio

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: jul.2015
Construção: F. Garcia Empreiteira

Conclusão: ago.2015
Valor do construção: R$ 110 mil



Relatório de Gestão 2014-2017

DV
PC

/D
VS

I

Apoio externo

73

- Novo acesso adaptado para pessoas com deficiência
- Melhoria dos espaços de estar, térreo do edifício
- Nova demarcação da fachada principal da sede do Instituto

Fachada do IRI atualmente Espaço livre sob o edifício, atualmente

Paisagismo IRI

Status: Previsto
Projeto: PUSP
Início: Programado

Ilustrações do projeto proposto
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Abrigo original Projeto do novo abrigo

Obra concluída

Abrigo de resíduos na FSP

Status: Concluído
Projeto: PUSP

Início: out.2015
Construção: F. Garcia Empreiteira

Conclusão: dez.2015
Valor do construção: R$ 44 mil

- Construção de local adequado para deposição dos resíduos, favorecendo a limpeza, a higiene, 
o caráter estético e a não-proliferação de insetos e outros vetores
- Maior facilidade para destinação dos resíduos gerados no instituto, além da logística para des-
carte
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Projeto de lacração

Fotografias do imóvel

Mogi-Mirim - lacração de imóvel, 
limpeza de terreno e outros

Status: Concluído
Projeto: PUSP
Início: mar.2017
Conclusão: mar.2017

- Reforma para segurança do imóvel
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- Adequação das paradas de ônibus às atuais necessidades, promovendo ampliações e mu-
danças de local quando necessário em função da demanda
- Melhores condições de segurança, acessibilidade e conforto aos usuários das vias 
públicas

Pontos de ônibus  antes da substituição

Novo ponto e bancos no acesso da CPTM

Mobiliário Urbano 
(construção e conservação)

Status: Em andamento
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: PUSP
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Fotos ilustrativas da iluminação do campus. Fonte: USP Imagens

Iluminação

Status: Em andamento
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: PUSP / Procurar

- Manutenção de condições adequadas de segurança ao longo do Campus, favorecendo o uso e 
a ocupação do espaço à noite
- Redução do consumo de energia através do uso de sistemas de regulagem da iluminação 
melhor adaptados e substituição de lâmpadas e luminárias obsoletas por modelos com maior 
eficiência e durabilidade
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BUSP - gestão e acompanhamento

Status: Em andamento
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: SPTRANS / PUSP

Valor do construção: R$ 7 milhões

- Gerenciamento de contrato de fornecimento de transporte de qualidade e gratuito aos 
alunos e funcionários da USP para translado interno no Campus
- Opção de translado integrado ao sistema tarifário da cidade de São Paulo até as diversas 
unidades e localidades a todos os que frequentam a Cidade Universitária
- Monitoramento para que o serviço ofertado reflita em ganho de tempo aos usuários
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- Manutenção da operação do sistema de fornecimento de energia, fundamental para todas as 
atividades desempenhadas na CUASO
- Adequação do sistema a condições mais modernas de uso e segurança

Elétrica (rede subterrânea, cabines etc...)

Status: Em andamento
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: PUSP / Procurar
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Manutenção de redes de água e esgoto

Status: Em andamento
Projeto: PUSP

Início: Contínuo
Construção: SABESP / PUSP

- Manutenção da operação desses sistemas de infraestrutura fundamentais para as atividades 
desempenhadas no Campus
- Importante ao combate preventivo de inundações
- Manutenção do serviço em padrões aceitáveis de qualidade
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Centro de controle da USP

Adequação do sistema de energia elétrica

Divisão Técnica de Serviços de Infraestrutura

Programa Permanente para o Uso Eficiente 
dos Recursos Hídricos e Energéticos
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Centro de Controle da USP

Centro de Controle em implantação na USP desde 2015 e, quando concluído, permitirá o moni-
toramento on-line de todas as cabines primárias de energia elétrica que alimentam os edifícios 
da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (CUASO-SP)

O projeto de implantação deste sistema é gerenciado pela parceria estabelecida entre as equi-
pes técnicas da Prefeitura do Campus USP da Capital (PUSP-C) e da Superintendência do Espaço 
Físico da USP, através do PUERHE

O sistema funciona por meio da coleta, análise e monitoramento de dados de consumo de en-
ergia elétrica em tempo real
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Sala de monitoramento com três telas do supervisório



Prefeitura do Campus USP - Capital84

Tela de monitoramento de energia elétrica

Legenda 08

Tela com informações (grandezas elétricas) dos relés de proteção instalados nas cabines (acima e abaixo)
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Adequação do sistema de energia elétrica 
em média tensão

Desenvolvimento de projeto para lançamento de dois novos circuitos em média tensão para 
complementar a rede de distribuição de energia elétrica existente na Cidade Universitária

A solução proposta, para atendimento imediato, considerando a modernização e atualização da 
capacidade da ETD-USP, com a inclusão de dois novos circuitos de distribuição de 4 km cada, 
envelopados e com dutos reservas, para futuras ampliações, considerando interligação com os 
circuitos existentes. Todos os novos equipamentos necessitam de sistemas avançados de con-
trole e automação
Ampliação da capacidade da ETD e modernização e adequação da saída dos circuitos da ETD 
atual, pela AES Eletropaulo: R$ 4,73 milhões
Construção de 2 novos circuitos de distribuição: R$  8,50 milhões

Proposta de lançamento de dois novos circuitos de média tensão
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Total: R$ 13,23 milhões
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Assistência Técnica de Relações 
Institucionais e Comunicação

• Centro de Informações e Atendimentos
• Site da Prefeitura USP da Capital
• Campanhas Institucionais
• Mensagens Institucionais
• Apoio aos Trabalhos Curriculares e Pesquisas Acadêmicas, Assessoria de 
 Imprensa e Interlocução para Planejamento de Intervenções junto a 
 Órgãos Públicos
• Apoio para Construção de Normas e Regulamentos para uso de Áreas Comuns  
 da CUASO
• Apoio na Gestão para o uso de áreas comuns, Apoio na Gestão do uso de áreas  
 comuns para a prática esportiva e Apoio a Eventos Institucionais 
• Unidades USP - apoio institucional
•  Secretaria do Conselho Gestor
• Eventos Festivos
• Uso da CUASO para Realização de Eventos Esportivos Privados
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Centro de informações

• Gestão dos “Faixodromos” da CUASO – 3 pontos;
• Gestão das mensagens e campanhas institucionais dos relógios digitais nas áreas 
 comuns – 10 pontos;
• Revitalização interna e externa do Centro de Informações.
• Gestão da Agenda de Eventos – Análise de potenciais conflitos (USP Atende)

Local de atendimento do Centro de Informações na Portaria 01

AT
RI
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Atendimentos no CIAT
RI
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Site da PUSP-C

• Construção e publicação do “novo Site” da PUSP-C, em 2017
• Atualização de conteúdo

Screeshots da página

AT
RI
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Campanhas e mensagens institucionais

Totem digital na Portaria 01Relógio digital na Praça da Prefeitura

Planejamento de campanhas institucionais

Campanhas em números - 2014-2017

• Gestão do contrato dos relógios e painéis multi-mensagens
• Mensagens de intervenções nas áreas comuns, painéis e e-mails
• Interlocuções de reclamações, sugestões, agradecimentos e feedbacks
• Número de mensagens campanhas realizadas

AT
RI

2014 2015 2016 2017
mensagens institucionais
campanhas institucionais

40
04

36
01

210
03

340
01
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Apoio a trabalhos acadêmicos, assessoria de 
imprensa e Interlocução com órgãos públicos

• Análise de impacto junto às áreas técnicas, fornecimento de serviços – Campus;
• Interlocução e apoio administrativo
• Apoio no levantamento de informações
• Release de material informativo

 Interlocução para Planejamento de Intervenções junto à Órgãos Públicos

• Condôminos no Campus
• Secretaria Municipal de Esportes
• Companhia de Engenharia de Tráfego
• Secretaria de Transportes
• Policia Militar
• Outros Órgãos

AT
RI
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Apoio para Construção de Normas e 
Regulamentos para uso de Áreas Comuns 
da CUASO

• Apoio na elaboração e montagem de propostas que visam disciplinar o uso de   
áreas comuns da CUASO – Resoluções, Normas, Regras, Portarias etc

• Regulamentações concluídas: 
 - Eventos Acadêmicos de Caráter Festivo – Publicação da Resolução USP    
 7088/2015
 - Aeromodelos e veículos não tripulados – Publicação da Resolução USP    
 7383/2017
 - Comida de Rua – Publicação da Resolução USP 7351/2017

• Regulamentações em andamento:
 - Baterias – Em fase de publicação 
 - Ciclismo esportivo – Em fase de aprovação pelo CG

• Assessorias Esportivas – Em construção 

AT
RI
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Apoio na Gestão do uso de áreas comuns para a 
prática esportiva e para Eventos Institucionais

•  Orientação prévia para o uso do espaço por pessoas e ou empresas
• Levantamento de problemas;
• Discussão com a área jurídica da USP para delineamento de regras e sanções;
• Montagem de memoriais descritivos;
• Apoio na Elaboração de campanhas institucionais para o uso do espaço
• Planejamento em conjunto de áreas comuns
• Interlocução com áreas da Prefeitura do Campus e 
 Superintendência de Segurança
• Interlocução com órgãos Municipais e Estaduais
• Apoio presencial
• Relatório e avaliação pós-evento

AT
RI

Fotos: divulgação
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• Em 2015, foram realizados quatro (04) testes pilotos, visando a organização da prática  
 esportiva no Campus
 Os testes foram subsidiados pela iniciativa privada na qual, demonstrou inviabilidade  
 permanente para manter a estrutura (material e pessoal). Em 2016, foi compilada uma  
 proposta contendo regramentos para prática esportiva na CUASO. Em 2017, a proposta 
 foi revisada e encaminhada ao Jurídico da Universidade

AT
RI



95Relatório de Gestão 2014-2017

Eventos festivosAT
RI

• Orientação quanto aos procedimentos e regras vigentes
• Análise documental
• Adequação às regras e fiscalização
• Interlocução com Unidades de Ensino
• Avaliação de impacto junto a áreas da Prefeitura e Superintendência de 
 Segurança
• Relatório e avaliação pós-evento

2014 2015 2016 2017
Eventos autorizados

Eventos não-autorizados
Instauração de sindicâncias

26
00
00

10
20
22

14
71
08

32
33
00

Recepção dos calouros  - 2017
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Uso do campus para eventos 
esportivos privadosAT

RI

• Planejamento anual de uso do Campus
• Abertura de calendário e recebimento de projetos
• Análise de projetos
• Orientação quanto aos procedimentos e regras vigentes junto às empresas
• Planejamento de uso das áreas comuns para cada evento em conjunto com a   
 Superintendência de Segurança e órgãos Públicos
• Interlocução e planejamento conjunto com órgãos Municipais e Estaduais;
• Interlocução com áreas da Prefeitura do Campus e Superintendência de 
 Segurança
• Monitoramento presenial e à distância em cada evento
• Relatório e avaliação pós-evento

Fonte: pixabay.com
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Divisão de Gestão Socioambiental

A Divisão Técnica de Gestão Socioambiental (DVGS) é responsável por zelar pelo bem estar so-
cial no que tange a saúde e a qualidade ambiental do campus.  A DVGS está qualificada como es-
trutura tática, responsável por criar metas e condições estabelecidas pelo Dirigente e o conjunto 
de leis pertinentes ao meio ambiente.  Por isso, a DVGS possui três frentes de atuação: Serviço 
Técnico de Gestão Ambiental (SVGA), Serviço Técnico de Gestão de Resíduos e Recursos Natu-
rais (SVRN) e Serviço Técnico de Saúde Ambiental (SVSA) e assim, tem a finalidade de organizar 
e favorecer meios para que as áreas técnicas elaborem e desenvolvam os serviços, projetos e 
processos com eficiência.

Cada serviço técnico segue a legislação pertinente à área em que atua, de modo que o SVGA é 
responsável pela Manutenção de Áreas Verdes do campus; o SVRN gerencia os resíduos gerados 
na universidade, o que compreende resíduos produzidos diariamente (resíduos comuns e reci-
cláveis) e resíduos volumosos e circunstanciais (entulhos, químicos, lâmpadas, pilhas e baterias, 
entre outros) e o SVSA atua no controle de vetores, no monitoramento de fauna doméstica e 
silvestre e na qualidade alimentar.

A atuação da divisão concretiza-se por meio de vistorias periódicas ou requisitadas pela comu-
nidade universitária, pelo atendimento aos pedidos feitos pela ferramenta “USP Atende” e pela 
gestão de contratos e fiscalização das empresas prestadoras de serviços dentro das respectivas 
áreas. Além disso, realizam campanhas, palestras e treinamentos, os quais visam à conscien-
tização ambiental da comunidade do campus e capacitação técnica dos funcionários que execu-
tam os serviços prestados pela DVGS.
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Índice

Serviço Técnico de Gestão Ambiental (SVGA)

Serviço Técnico de Gestão de Resíduos e Recursos Naturais (SVRN)

Serviço de Áreas verdes (SCAV)
 Manutenção das áreas verdes
 Reforma das praças 1, 2 e 3
 Serviços de podas e corte de árvores
 Serviços de plantio de mudas de árvores
 Serviços de plantio de gramas
 Tomografias de árvores

Licenciamento Ambiental
 Serviços de Licenciamento Ambiental
 Projetos de Termo de Ajustes de Conduta(TAC)

Serviço de Gestão de Resíduos (SCGR)
 Campanhas Institucionais e treinamentos
 
 Descontaminação de Solo – Desativação Posto de Gasolina 
 
 Geração e Destinação dos Resíduos Sólidos na CUASO
  Resíduos perigosos (classe I)
   Coleta de Lâmpadas Fluorescentes
   Coleta de Químicos
   Pilhas e Baterias
  Resíduos não-perigosos (classe II)
   Coleta de Resíduo Comum
   Limpeza Lixeiras Tubulares
   Coleta de Recicláveis
   Operação Cata-Bagulho
   Fragmentação de documentos
   Contratação de Caçambas
    Restos Vegetais – 30m³
    Entulho – 5m³
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Serviço Técnico de Saúde Ambiental (SVSA)

Seção de Controle de Vetores (SCCV)
 Monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti
 Mutirões de combate ao
 Campanhas institucionais contra a dengue

 Treinamento de brigadas de combate ao Aedes aegypti
Seção de Monitoramento da fauna (SCMF)
 Acompanhamento do número de animais abrigados
 Campanhas institucionais contra o abandono de animais
 Controle de capivaras

Seção de Qualidade Alimentar (SCQA)
 Acompanhamento dos níveis de adequação sanitária na CUASO
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Esse serviço tem como responsabilidade zelar pelas áreas verdes comuns do campus, realizando 
a constante manutenção por meio do monitoramento da saúde das árvores (tomografias), das 
podas e cortes de árvores em situação de risco, bem como o plantio de árvores e gramas para 
recompor a função ambiental e paisagística.

A área também é responsável pela realização do licenciamento ambiental relacionado ao corte 
a transposição de árvores, assim como pelos processos de adequação ambiental, tanto internos 
a universidade quanto relacionados a projetos externos de compensação ambiental que desti-
nem as árvores para serem plantadas na área do campus.

Esses serviços são realizados por meios de vistorias constantes, controle de contratos e fiscal-
ização das empresas prestadoras desses serviços.

Serviço Técnico de Gestão Ambiental (SVGA)

Apresentação
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Reforma das praças 1, 2 e 3

Praça 03Praça 02

Praça 01
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Contratos de conservação de áreas verdes

Praça dos museus

Avenida da Universidade

Praça do Relógio

Contrato 35/2013
Conservação de áreas verdes 
Av. Mello Moraes e Av. da Universidade
Rua da Praça do Relógio
Crusp, Inst. Psicologia

Contrato 07/2013
Conservação de áreas verdes
Av. Prof. Almeida Prado Av. Lieneu Prestes Praça 4  Av. Intersetorial

Contrato 09/2016 
Conservação de áreas verdes Praça do Relógio
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Poda levantamento e condução de 2000 árvores nas avenidas do campus CUASO

Contratos encerrados em 2017

Estacionamento da EP
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Tomografia de árvores

Poda levantamento e condução de 2000 árvores nas avenidas do campus CUASO

Laudos técnicos
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O Serviço Técnico de Gestão de Resíduos e Recursos Naturais – SVRN executa a Gestão dos 
Resíduos Sólidos no Campus da Capital, bem como auxilia a gestão compartilhada, de alguns 
tipos de resíduos nos demais campi e prefeituras (EACH, QSD, USP Lorena, USO Pirassununga, 
USP São Carlos, entre outros). Além disso, a SVRN auxilia também o Cebimar, os Museus do In-
terior e o Museu de Zoologia na gestão de resíduos químicos quando solicitado.

No que tange o ensino e a pesquisa, a SVRN realiza campanhas de capacitação funcional e edu-
cação ambiental; assim como assessora professores e orientandos com dados para pesquisas na 
pós-graduação (Mestrado e Doutorado), para disciplinas de Graduação e TCCs. 

Todo o trabalho desenvolvido é consoante com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
Lei nº 12.305/10, assim como as legislações Estaduais e Municipais, em especial, a Lei Municipal 
n° 14.973/2009 e o Decreto Municipal nº 51.907/2010 que tratam sobre os Grandes Geradores, 
visando uma gestão compartilhada dos recursos e de conhecimentos, corroborando assim com 
a missão propostas de Ensino e Pesquisa. Assim, o SVRN tem como missão o compromisso com 
o ambiente, a sociedade e atendimento à legislação.

Serviço Técnico de Gestão de Resíduos e 
Recursos Naturais (SVRN)

Apresentação
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Campanhas institucionais e treinamentos

Capacitação no manejo de lâmpadas com mercúrio 

Tais capacitações ocorrem periodicamente, com o objetivo de instruir sobre o manejo 
correto seguro, principalmente, os funcionários que trabalham em contato direto com 
as lâmpadas de mercúrio.

A última capacitação, realizada entre os dias 25 e 26 de Outubro de 2017, contou com 
a participação de 72 funcionários, a maioria provinda das áreas de manutenção das 
instituições. Em torno de 20 instituições foram representadas por seus funcionários, 
incluindo QSD, EACH e MUZUSP. A capacitação foi ministrada pela chefe técnica, Aline 
Mellucci, e pelo técnico do SESMT, Evandro A. Barbosa. 

Demonstração sobre as caixas para acondicionamento correto. Capacitação Para Manejo adequado de Lâmpadas. Out/2017

Capacitação Para Manejo adequado de Lâmpadas. Out/2017
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7ª Virada Sustentável

Na reportagem realizada pelo jornal da USP, a chefe técnica Aline Mellucci esclarece 
como se dá a gestão de resíduos no campus. A entrevista fez parte da divulgação da 7º 
Virada Sustentável que ocorreu na USP em Agosto de 2017.

Reportagem referente à 7º Virada Sustentável, realizada em Agosto de 2017.
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Operação Cata Bagulho

Desde 2014, foram realizadas 5 Operações Cata-Bagulho com o intuito de retirar resídu-
os volumosos, de descarte esporádico, que não são recolhido pelos contratos descritos 
acima.

A 4º Operação Cata Bagulho será realizada entre os dias 27 de Novembro e 08 de Dezem-
bro, disponibilizando 7 caçambas de 30m³ a serem colocadas em locais estratégicos 
para o atendimento a todo o campus.

A 1ª Campanha de 2017 obteve um total coletado e 28,62 toneladas.

Logística de distribuição das caçambas na CUASO
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Consultoria em gerenciamento 
de resíduos sólidos

Neste ano, foi solicitada uma consultoria técnica para o campus de Lorena devido ao 
acúmulo de resíduos, principalmente caracterizados como perigosos (lâmpadas, quími-
cos, entre outros). A USP Lorena não possui um Plano de Gestão de Resíduos, bem como 
não possui contratos com empresas que prestem o serviço de recolhimento e tratamen-
to desses resíduos.

Reunião de apresentação com o Prefeito e Assessor da PUSP-Lorena e Secretário do Meio Ambiente do Município de Lorena.

Lâmpadas acumuladas em um galpão.Armazenamento de Químicos
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Remediação do posto de gasolina

A remediação faz parte de um processo de remoção de um posto de gasolina e tratamen-
to do solo contamina. O processo encontra-se em fase final, por isso, o monitoramento 
trata-se da última etapa do Processo de Áreas Contaminadas. Assim, a área é categori-
zada como AME (Área em Processo de Monitoramento para Encerramento), de acordo 
com o “Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas – DD103/2007/C/E” 
(CETESB, 2007).

Desativação do postoSistema de extração multifásica (MPE) com sistema de 
bombeamento associado.

Antigo posto já desativado e removido.
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Localização do posto

Croqui do projeto de monitoramento
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Projeto de Mecanização de Coleta: 
Containers

O projeto de mecanização da coleta de resíduos tem como objetivo trocar as lixeiras de 
alvenaria por containers, facilitando a coleta de lixo comum. Assim, o lixo é retirado pelo 
caminhão que acopla o container e despeja o conteúdo direto na caçamba do carro, 
evitando assim acidentes de trabalho, por exemplo.

Substituição de lixeiras de alvenaria por containers. Atendimento: Bancos.
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Palestras de Educação Ambiental

Palestras de Educação Ambiental sobre a importância do descarte de resíduos adequa-
damente que foram solicitadas ao longo dos anos pelas Unidades e Centros Acadêmicos 
da CUASO.

A última palestra realizada ocorreu em 24 de Julho de 2017, a pedido da direção da 
Creche Central, e discorreu sobre o manejo de resíduo no geral, com foco no resíduo 
comum e no reciclável.

Palestra Arquivo Geral

Lâmpadas acumuladas em um galpão.
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Campanhas institucionais

Campanha “Lixo“

Campanha “Campus Limpo”
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Resumo das atividades educacionais 
e de capacitação

Abaixo segue uma tabela síntese das atividades educacionais e capacitação funcional 
realizadas ao longo de quatro anos (2014 à 2017).

 
 

20 
 

Resumo das atividades educacionais e de capacitação 

Abaixo segue uma tabela síntese das atividades educacionais e capacitação funcional realizadas ao 

longo de quatro anos (2014 à 2017). 

Atividade Período 

2014  

Palestras de Educação Ambiental * 

Capacitação no Manejo de Lâmpadas com Mercúrio Abril 

2015  

Palestras de Educação Ambiental * 

Capacitação no Manejo de Lâmpadas com Mercúrio Junho 

Operação Cata-bagulho Setembro 

2016  

Palestras de Educação Ambiental * 

Operação Cata-bagulho Março 

Operação Cata-bagulho Novembro 

2017  

Palestras de Educação Ambiental * 

Operação Cata-bagulho Junho 

Vistoria Campus USP Lorena Julho 

Capacitação no Manejo de Lâmpadas com Mercúrio Outubro 
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Geração e destinação dos resíduos sólidos 
na CUASO

Todos os resíduos sólidos têm destinação final ambientalmente adequada, assim como os pro-
cedimentos elaborados pelo SVRN e adotados no manejo. Os dados abaixo se referem ao perío-
do de Janeiro de 2014 à Agosto de 2017.

Atendimento: CUASO, EACH e QSD
Empresa atual: Tramppo Comércio e Reciclagem de Produtos Industriais LTDA EPP.
Serviço: coleta especializada, armazenamento, transporte e descontaminação de lâmpadas us-
adas - inteiras e fragmentadas - com recuperação dos componentes (vidro, alumínio, pó de 
fósforo e mercúrio).
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Atendimento: CUASO e EACH
Empresa atual: ABINEE, Programa Abinee recebe pilhas. A logística de coleta e transporte é 
realizada pela empresa GMC&Log.
Serviço: logística reversa – coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de 
pilhas e baterias.

Atendimento: CUASO, EACH, QSD, Pirassununga, Cubatão, Cebimar, São Carlos
Empresa atual: AO último descarte foi realizado pela empresa Saniplan Engenharia e Serviços 
Ambientais. Está em andamento outro contrato para descarte junte as Unidades
Serviço: Identificação, Classificação, Manuseio, Segregação, Compatibilização, Acondicionamen-
to, Coleta, Transporte, Pré-Processamento, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Quími-
cos Perigosos - Classe I

Vizita e acompanhamento técnico na Coleta de Resíduos Químicos na FMVZ. 
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Atendimento: CUASO
Empresa atual: Multilixo Remoções de Lixo LTDA
Serviço: coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, instalação e higienização de 
contêineres de 1.2 m³

Além da coleta de resíduo comum nas lixeiras de alvenaria e containers, há também o serviço de 
limpeza das 500 Unidades de lixeiras tubulares da CUASO

Limpeza das lixeiras tubulares na CUASO.
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Atendimento: CUASO
Empresa atual: Depósito de Aparas de Papéis São José LTDA EPP
Serviço: coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de materiais recicláveis

Atendimento: CUASO
Empresa atual: Multilixo Remoções de Lixo LTDA
Serviço: locação de caçamba, coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada 
de inservíveis

Inservíveis - operação Cata-Bagulho

Observação: A meta na gestão dos resíduos comuns é a diminuição da quantidade de recicláveis 
destinados como “lixo comum”. Cerca de 60% do que é descartado na CUASO trata-se de ma-
terial passível de reciclagem que não foi segregado e encaminhado a sua destinação adequada
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Saúde ambiental é a parte da saúde pública que engloba os problemas resultantes dos 
efeitos que o ambiente exerce sobre o bem-estar físico e mental do ser humano, como parte 
integrante de uma comunidade. 

Na Universidade de São Paulo a discussão sobre o tema Saúde Ambiental teve destaque 
no decorrer do ano de 2008, com a primeira edição do Fórum Permanente sobre o 
Espaço Púbico, em que as propostas elaboradas pelos participantes abordaram assuntos 
relacionados à saúde e ambiente, evidenciando-se, assim, a necessidade de se instituir 
uma área relativa à Saúde Ambiental do Campus Armando de Salles Oliveira (CUASO). Em 
dezembro de 2012 a Prefeitura do Campus da Capital (PUSP-C) inseriu em seu organograma 
o Serviço Técnico de Saúde Ambiental (SVSA), vinculado à Divisão Técnica de Gestão 
Socioambiental (DVGS).

De forma geral os objetivos do Serviço de Saúde Ambiental (SVSA), e das seções que o 
compõem, incluem:

 a) Consolidar um “Sistema Integrado de Vigilância em Saúde Ambiental”,   
  visando eliminar ou reduzir a exposição dos usuários do Campus a fatores  
  ambientais que possam ser prejudiciais à saúde;
 b) Produzir, processar e interpretar dados visando disponibilizar instrumentos  
  de gestão para o planejamento e execução de ações relativas às atividades  
  do SVSA;
 c) Mapear os pontos críticos (áreas de risco), relativos à saúde ambiental, 
  que serão utilizados como base instrumental para aprimorar o    
  planejamento, os processos de diagnóstico, o monitoramento e avaliação  
  para proposição de melhorias na forma de gestão da área;
 d) Estimular a interação e cooperação entre a Prefeitura do Campus USP da  
  Capital, com órgãos de saúde e meio ambiente, visando o fortalecimento de  
  estratégias multidisciplinares;
 e) Promover ações básicas de educação, comunicação e mobilização social por  
  meio de campanhas institucionais e treinamentos.

Serviço Técnico de Gestão Ambiental 
(SVGA)
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Atividades de 2014-2017

O SVSA apresenta três áreas de atuação: Seção de Controle de Vetores (SCCV), Seção de Moni-
toramento da Fauna (SCMF) e Seção de Qualidade Alimentar (SCQA), cujas principais atividades 
serão apresentadas a seguir
O atendimento das diversas demandas relacionadas ao Serviço de Saúde Ambiental é realizado 
de forma contínua via ferramenta USPAtende, (disponível no site da PUSP-C) ou reclamações 
dos usuários do Campus
No período de janeiro de 2014 a setembro de 2017 o SVSA recebeu 688 solicitações de serviços, 
concluindo um total de 665, conforme o gráfico abaixo. Do total dos atendimentos concluídos 
77,66% foram realizados pela Seção de Controle de Vetores (SCCV) e 22,33% pela Seção de 
Monitoramento da Fauna (SCMF)

Total de atendimentos anuais realizados pelo Serviço de Saúde Ambiental no período de 2014 a 2017
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Seção de controle de vetores (SCCV)

1 - Sinantrópicos são animais que conseguem se adaptar, sobreviver e proliferar em ambientes diferentes dos seus locais de origem, 
como em áreas de grandes concentrações humanas. São exemplos de sinantrópicos: rato, pombo, barata, mosca, mosquito, carra-
pato, pulga, formiga, escorpião, aranha, abelha e vespa (COSTA, 2000).

A Seção de Controle de Vetores (SCCV) tem como eixo norteador o fornecimento de estraté-
gias adequadas de manejo e controle animais sinantrópicos1, especialmente aqueles vetores 
de doenças ou que possam causar agravos à saúde da comunidade usuária da CUASO. O SCCV 
utiliza os Princípios de Monitoramento e Manejo Integrado de Pragas, que consiste na adoção 
de medidas preventivas, corretivas, de monitoramento e manipulação ambiental, educação em 
saúde e utilização racional de produtos químicos (desinfestantes domissanitários), com o intuito 
de minimizar o risco de ocorrência de agravos à saúde e levando ao cumprimento das Boas 
Práticas Operacionais no Controle de Pragas no Campus.
De janeiro de 2014 a setembro de 2017 a seção realizou um total de 532 vistorias às áreas 
comuns do Campus, unidades de ensino e órgãos centrais da Universidade de São Paulo na 
CUASO, tendo em vista as reclamações quanto à presença de animais sinantrópicos ou solic-
itações via USPAtende, conforme apresentado na figura a seguir. Dos 532 atendimentos, 149 
(28%) foram realizados em 2014, 156 (29,32%) em 2015, 150 (28,19%) em 2016 e 98 (18,42%) 
até setembro de 2017.

Total de atendimentos anuais realizados no período de 2014 a 2017
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Comparação mensal de atendimentos no período de 2014 a 2017

Principais atendimentos realizados no período de 2014 a 2017

Conforme apresentado a seguir, no referido período, os meses com maior média de atendimen-
tos foram outubro (23 atendimentos/mês), novembro e março (19 atendimentos/mês). Nesse 
mesmo período os principais atendimentos realizados foram relacionados a: abelhas europeias 
(45,39%), mosquitos (15,01%), vespas (9,76%), cupins (7,23%) e roedores (6,15%), conforme 
figuras a seguir.
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Monitoramento e controle do mosquito 
Aedes aegypti

No período de dezembro de 2013 a novembro de 2014 o Projeto “Estratégias para prevenção da 
transmissão dos vírus da dengue na Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (CUASO)” 
foi desenvolvido com apoio financeiro da Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) pelo 
Edital para Desenvolvimento Sustentável na USP/2014 e em parceria com a Faculdade de Saúde 
Pública (FSP) e Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), com o intuito de estabelecer estratégias 
de gestão ambiental e sustentabilidade destinadas ao monitoramento do mosquito Aedes ae-
gypti na CUASO. 

O referido projeto avaliou os Índices de Positividade de fêmeas de Aedes aegypti (IP)  e o Índice 
de Positividade para ovos de Aedes aegypti (IPO)  na CUASO, por meio da colocação mensal de 
40 pares de armadilhas adultrap (para captura de fêmeas adultas) e ovitrampa (para coleta de 
ovos).

Armadilhas “adultrap“ e “ovitrampa“ utilizadas na CUASO

Índice de Positividade (IP) de fêmeas de Aedes aegypti nas 
armadilhas adultraps instaladas na CUASO

Índice de Positividade para a presença de Ovos (IPO) de 
Aedes aegypti nas ovitrampas instaladas na CUASO
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Diante do acima exposto desde julho de 2015 está em andamento uma cooperação entre a 
PUSP-C e a empresa BR3 Biotecnologia, cujo objetivo é a utilização do biolarvicida DengueTech® 
(produzido pela BR3 e desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz - Fi-
ocruz) nas áreas críticas da CUASO. O DengueTech®  apresenta efeito residual por 60 dias no 
controle de larvas do Aedes aegypti, permitindo um período maior de proteção contra a pre-
sença do mosquito no ambiente. 

O mutirão de combate ao Aedes aegypti do ano de 2016 retirou 102 sacos (90L) de lixo da 
CUASO e contou com a participação do exército brasileiro, Superintendência de Controle de 
Endemias (SUCEN), Supervisão de Vigilância em Saúde de Butantã (SUVIS), empresa BR3 Biotec-
nologia, Faculdade de Saúde Pública da USP, Brigadas de Combate ao Aedes aegypti e voluntári-
os. O objetivo principal desta ação foi de estimular a adesão da comunidade uspiana em ações 
conjuntas e educativas que visem a manutenção de um Campus limpo, com a retirada de itens 
e recipientes que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, 
colaborando assim com a limpeza urbana e a saúde pública.

Abaixo relatamos as principais ações realizadas pela área desde 2014:
 o  Implantação de cronograma anual de campanha para a prevenção da prolifer 
  ação do mosquito Aedes aegypti na CUASO, envolvendo a realização de:
   - Mutirões anuais de combate ao Aedes aegyti de 2014 a 2016 para  
   coleta de lixo espalhado no Campus; 
   - Campanhas anuais informativas sobre o Aedes aegypti para toda a  
   comunidade uspiana ;
   - Vistorias técnicas às mais diversas áreas da CUASO para diagnóstico e  
   eliminação de mosquitos adultos ou larvas do mosquito Aedes aegypti;
 o  Encontros técnicos e treinamentos para os membros das Brigadas de Combate  
  ao Aedes aegypti ;
 o Parcerias com a Secretaria de Saúde do Município (Supervisão de Vigilância em 
  Saúde do Butantã - SUVIS) e Superintendência de Controle de Endemias 
  (SUCEN).

Mutirões de combate ao Aedes aegypti em 2014 (esq) e 2016
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Campanhas institucionais para o combate 
ao mosquito Aedes aegypti

Anualmente a SCCV, em parceria com a Assistência Técnica de Relações Institucionais (ATRI), dis-
ponibiliza campanhas de conscientização da comunidade uspiana sobre os cuidados no descarte 
de resíduos, bem como informações gerais sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que 
este vetor pode transmitir

Cartazes de divulgação das campanhas contra o Aedes aegypti
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Treinamento de brigadas de combate ao 
Aedes aegypti

Palestra de treinamento no auditório da PUSP-C

Palestra de treinamento
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Seção de Monitoramento da Fauna (SCMF)

Acompanhamento mensal do número de cães e gatos abrigados de janeiro de 2014 a setembro de 2017

A Seção de Monitoramento da Fauna (SCMF) tem como finalidade dar bases para o manejo de 
animais domésticos que, de alguma forma passam a conviver com a comunidade universitária, a 
fim de tornar harmoniosa a convivência entre as espécies. Desde 2010 a PUSP-C delimitou uma 
área que serve como Abrigo Temporário de Animais (ATA) e é o local para onde foram destina-
dos animais domésticos abandonados na CUASO, visando: 

• Captura de animais agressivos (que pudessem causar risco à comunidade) e com estado 
 de saúde desconhecido;
• Controle da população de animais domésticos presentes do Campus, por meio de 
 castrações;
• Socialização e disponibilização dos animais abrigados para adoção;
• Realização de campanhas educativas contra o abandono de animais; 
• Parcerias internas e interinstitucionais.

Os dados referentes à população abrigada de cães e gatos no período de janeiro de 2014 a se-
tembro de 2017 podem ser observados nas figuras a seguir.
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Gráficos comparativos do número de cães (A) e gatos (B) abrigados

Diante dos dados apontados, especialmente 
quanto ao número de animais abrigados, a 
SCMF elaborou o subprojeto “Abordagem 
interdisciplinar para definir metodologias 
e propor soluções no contexto da saúde 
animal-humana-ambiental na CUASO”, em 
parceria com a Faculdade de Medicina Vet-
erinária e Zootecnia (FMVZ) e Instituto de 
Psicologia (IP). Diante disso desde 2015 a 
Disciplina PSE1242 – Análise Experimental 
do Comportamento I – Processos Básicos 
– vem sendo ministrada no ATA com o ob-
jetivo de realizar a socialização dos animais 
abrigados aumentando assim suas chances 
de adoção.
Campanhas anuais de conscientização con-
tra o abandono animal têm sido vinculadas 
nos mobiliários urbanos de comunicação e 
relógios digitais da CUASO, desde 2014 para 
informação da população sobre a Lei Federal 
9.605/98 que trata dos crimes ambientais.
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Controle de cavídeos

Um brete (esq.) e armadilha (dir.) para contenção das capivaras

Animais que receberam a vacina imunocontraceptiva com o brinco de identificação

Uma segunda estratégia em andamento envolve uma parceria com a Faculdade de Medicina 
Veterinária (FMVZ-USP) via projeto de pesquisa intitulado “Estudo sobre a perspectiva de con-
trole populacional de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) através de método imunocontra-
ceptivo reversível”. Este projeto objetiva mostrar a eficiência de um método de vacina imuno-
contraceptiva por meio de análise da concentração hormonal . A vacina imunocontraceptiva 
será aplicada em 10 animais (5 fêmeas e 5 machos) que serão avaliados ao longo de um ano.
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Seção de Qualidade Alimentar (SCQA)

A Seção de Qualidade Alimentar (SCQA) tem por princípio preservar e promover a saúde dos 
usuários do Campus, monitorando e controlando a qualidade dos alimentos servidos, dos 
serviços relacionados (produção e comercialização) além da adequação das instalação dos pon-
tos de comércio de alimentos. Além disso, promove o aumento da consciência sanitária dos 
responsáveis e consumidores pelos serviços prestados, propiciando uma visão crítica de forma 
a garantir a melhoria dos procedimentos ao longo da cadeia produtiva.

No ano de 2014 a Seção de Qualidade Alimentar (SCQA) mapeou e cadastrou 63  pontos de 
comércio de alimentos localizados no Campus e para verificação da porcentagem de conformi-
dade com relação à legislação vigente, todos os pontos de comércio de alimentos foram visto-
riados e avaliados segundo um questionário (89 questões para restaurantes e 49 questões para 
lanchonetes/trailers) elaborado segundo o Guia de Orientação para Visitas Técnicas baseado na 
Portaria 2619/2011. Os itens e subitens considerados no questionário estão descritos na tabela 
a seguir.

Itens considerados no Questionário de verificação de Boas Práticas de Estabelecimentos que 
Comercializam Alimentos na CUASO
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Os resultados das vistorias realizadas nos estabelecimentos permitiram a construção de uma 
matriz de cores, conforme apresentado a seguir, onde os riscos (probabilidade de ocorrência 
de um efeito negativo sobre a saúde do consumidor) foram quantificados por um sistema de 
pontos, levando em consideração a categoria de risco (baixo, médio ou alto), estimando na so-
matória dos valores o risco que o estabelecimento pode oferecer à saúde de seus usuários e não 
conformidades com a legislação.
Para cada item foram consideradas quatro possibilidades e cores, de acordo com o atendimento 
à legislação vigente: o item atende à legislação [cor verde], o item não se aplica aquele estabe-
lecimento [cor branca], o item não foi observado, embora faça parte das práticas executadas no 
estabelecimento [cor amarela] e o item não contempla a legislação [cor vermelha].

De acordo com as porcentagens de conformidade que cada estabelecimento apresentou, foi 
possível categorizá-lo em quatro grupos (A, B, C e D) conforme apresentado na tabela a se-
guir Pode-se observar que a maior porcentagem dos restaurantes se enquadrou na categoria D 
(<50% de conformidade), o que significa que apresentavam condições higiênico-sanitárias inad-
equadas, enquanto a maior parte das lanchonetes/trailers se enquadrou na categoria C (51-70% 
de conformidade), com condições higiênico-sanitárias regulares.

Representação da Matriz de Cores 
(linhas = itens avaliados x colunas = estabelecimentos)

Matriz de restaurantes (89 itens x 34 restaurantes) Matriz de lanchonetes/trailers (49 itens x 29 lanchonetes)
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Os relatórios resultantes das vistorias foram enviados para os gestores contratuais dos estabe-
lecimentos e foram estipulados prazos de curto, médio e longo prazo para as medidas corretivas 
de adequação das condições higiênico-sanitárias e atendimento à legislação, que foram realiza-
das nos prazos determinados.

Os resultados obtidos indicam a importância do monitoramento contínuo desses estabeleci-
mentos a fim de garantir a qualidade do alimento ofertado à comunidade, além da necessidade 
de treinamento e capacitação para os funcionários que atuam diretamente na fabricação/ma-
nipulação/comercialização do alimento.

A SCQA elaborou ao longo do ano de 2017 a Resolução USP-7351, publicada em 7 de junho de 
2017 e que regulamenta o fornecimento de alimentos na modalidade “comida de rua” no Cam-
pus da Capital da Universidade de São Paulo.

De 2015 a setembro de 2017 a SCQA apoiou a realização de 20 praças gastronômicas para aten-
dimento a eventos científicos das diversas unidades da CUASO, como pode ser observado a 
seguir.

Categorização dos pontos de comércio segundo itens considerados na lista de verificação de 
Boas Práticas de Estabelecimentos que Comercializam Alimentos na CUASO
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Conclusão

Há um crescente consenso de que os problemas de saúde ambiental só serão minorados com 
o desenvolvimento de projetos em que o princípio do desenvolvimento sustentável seja aplica-
do na solução das questões. Nesse aspecto, a sustentabilidade não está restrita aos aspectos 
ambientais, devendo também considerar múltiplas dimensões e ser tratada como um processo 
contínuo, em construção e multidimensional. Deve implicar equilíbrio ambiental e qualidade da 
saúde coletiva.

Pelos dados apresentados, verifica-se que o Serviço de Saúde Ambiental (SVSA) tem buscado 
reduzir/eliminar a exposição dos usuários do Campus a fatores ambientais prejudiciais, pelo 
monitoramento de fatores de risco e ocorrência de doenças e/ou agravos à saúde. O SVSA apre-
senta a interdisciplinaridade como condição essencial para o estabelecimento e a execução das 
atividades da área, como maneira de garantir melhores condições socioambientais, significando 
um avanço fundamental nas ações de promoção e proteção à saúde da comunidade da CUASO, 
além de definir quando e onde os recursos devem ser priorizados para seu uso mais eficiente, 
garantindo a sustentabilidade (ambiental, social e econômica) em sua gestão.
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