INFORMAÇÃO
PUSP-C, 10/08/2017
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E MANEJO DE ÁRVORES DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
O sistema de iluminação existente na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira - CUASO
foi concebido e projetado para atender os pedestres para lhes oferecer maior conforto e
segurança e não só os leitos carroçáveis.
O sistema é composto de iluminação (5470 postes e 6990 lâmpadas led) e monitoramento
eletrônico por telegestão que permite comando remoto com controle na Prefeitura do Campus da
Capital (PUSP-C).
O projeto é de autoria de CRA Conestoga Rovers e Associados/Luz Urbana e embasado em
estudos realizados por Alper Energia. A obra foi licitada em maio de 2013 e finalizada em julho de
2014 com um custo de R$ 47.509.652,09.
Nos últimos dois meses (junho e julho de 2017) repararam-se cerca de 150 luminárias por
diversas causas que vão desde os atos de vandalismo como furto de cabos ou defeitos de
instalação e queima de equipamentos, sendo estes trocados dentro da garantia prevista em
contrato. Isto representa cerca de 2% do parque instalado.
A manutenção deste sistema está em curso e é de responsabilidade da Divisão de Serviços de
Infraestrutura da PUSP-C e semanalmente são reparadas 07 luminárias (em média).
A poda de árvores foi iniciada em 19/04/2017 após a aprovação pela Prefeitura do Município de
São Paulo e cerca de 1480 árvores já foram submetidas à poda porque causavam sombreamento
nas áreas iluminadas.
O documento/mapa apresentado pelo precioso levantamento realizado por Clara Baeder e Lais
Nicolodi da USP Mulheres foi um importante indicador para diversas das ações realizadas que as
fotos podem demonstrar.
Nota-se que alguns dos pontos identificados como falhos em iluminação são os mais adensados
por árvores e vegetações rasteiras. Alguns deles por serem em áreas apenas de vegetação e não
sendo áreas de circulação de pessoas não foram priorizados para a iluminação por causa do
custo.
O Campus USP da Capital (Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira) possui cerca de 25
mil árvores isoladas cadastradas em avenidas, praças e unidades. As principais espécies são:
Tipuana, pau-ferro, sibipiruna, angico, jacarandá mimoso, pau-brasil, pata de vaca, mangueira,
araçá, guabiroba, goiabeira, ameixa amarela, pitangueira, dedaleiro, ipê amarelo, ipê roxo, ipê
branco, ipê verde, eucalipto, ligustrum, mulungu, espatódea, flamboyant, araucária, quaresmeira,
manacá-da-serra, figueira, aroeira, suinã, entre outras.
Além das árvores isoladas cadastradas nestas áreas, há também as áreas de fragmentos de mata
nativa que correspondem a um total de 15,58 hectares: Mata atlântica do IB/USP (100.000 m²) e
Mata atlântica e mata de cerrado da estrada do Mercadinho (55.800 m²).
A PUSP-C prossegue com um estudo para ampliar a iluminação das vias pedonais privilegiando
os pedestres para lhes oferecer maior conforto e segurança.

Este mapa é fruto do trabalho de Clara e Laís, estagiárias do USP Mulheres, que circularam pelo campus Butantã com a guarda
universitária durante a noite e chegaram a esse resultado das regiões onde há maior sensação de falta de segurança - principalmente
pela falta de iluminação. As marcações em roxo são as áreas problemáticas e as vermelhas são áreas muito problemáticas,
considerando que são passagens entre um curso e outro ou entre cursos e portões ou lugares considerados mais perigosos.
ROXO Iluminação deficiente/falta de pontos de iluminação em passagens com menos movimento
VERMELHO Iluminação muito deficiente/falta de pontos de iluminação em passagens importantes
AZUL Pontos que causam insegurança por outros motivos
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