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FIAM-FAAM Centro Universitário 
Curso de Arquitetura e Urbanismo 
Visita técnica 

 

C H I C A G O
 
 

 
OBJETIVOS  
 

A visita técnica tem como objetivo despertar o interesse pelo ambiente urbano, evidenciando 
as relações do homem com o seu meio, oferecendo aos alunos a oportunidade de conhecer e 
analisar as obras em seu contexto histórico, tecnológico e social. Envolve várias áreas do 
conhecimento e representa uma das melhores e mais agradáveis formas de apreensão da realidade. 

Para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, a visita técnica tem por objetivo ampliar 
o conhecimento  no que se refere à produção arquitetônica, ao urbanismo, à arte, à cultura  e à 
história.  

 

 

VISITAS 
 

As visitas à F.L.W. Home & Studio, Robie House, IIT e Farnsworth serão monitoradas e 
conduzidas por guias especializados. 
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 C H I C A G O  
 
 
Terceira maior cidade dos EUA, localizada 
no estado de Illinois e segundo maior 
centro financeiro dos Estados Unidos. 

 

A cidade 

Situada no estado de Illinois, na margem ocidental do Lago Michigan, está a cidade de 
Chicago, caracterizada por ser um centro industrial, com indústrias de alimentação, mecânica, 
eletrônica, têxtil, química e petroquímica, entre outras. A isso, soma-se seu amplo e moderno 
porto, junto com uma densa rede de ferrovias e estradas.  

É também um importante centro cultural, não apenas por sua importante atividade 
editorial, mas também por abrigar numerosas universidades, bibliotecas e museus, sem se 
esquecer de sua inigualável tradição no jazz e blues. 

Sua expansão econômica começou em meados do século XIX como conseqüência de uma 
forte imigração de europeus, e a construção das primeiras ferrovias e de um canal navegável que 
comunicava o lago com o rio Mississippi. Porém, não se conservam testemunhos de seu passado, 
já que um incêndio, em 1871, destruiu quase toda a cidade. 

O Loop é o centro histórico da cidade, e ao seu redor se distribuem o resto dos bairros. 
Suas ruas se distribuem ao redor do centro formando um quadrado perfeito, e nelas se levantam 
muitos dos edifícios que formam parte da história arquitetônica dos EUA. 

Área: 230 km quadrados 
População: 2.9 milhões 
Estado: Illinois 
Códigos de telefone: 312, 773  

Clima: Chicago é conhecida por ser uma das cidades com mais vento dos EUA. Durante o 
inverno as temperaturas são bastante baixas, chegando inclusive a passar dos 5º C abaixo 
de zero, ainda que a neve não supere as 30 polegadas. Por sua parte, no verão as 
temperaturas são mais elevadas, alcançando os 35º C ou inclusive mais, e com uma 
umidade bastante alta. 

 
Fonte: http://www.universia.com.br/mobilidade/materia.jsp?materia=6836. Acesso em 03.09.2010 
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20/10/2009 - 20h36 

Skyline de Chicago conta a história da cidade nascida de um incêndio 
JULIANA GUARANY 
Colaboração para o UOL Viagem 
 

O ano de 1871 é tão importante para os moradores de Chicago que eles não conseguem 
parar de falar nele. Em 8 de outubro daquele ano, uma noite de domingo, o estábulo da senhora 
O'Leary começou a pegar fogo. Não se sabe a razão para isso, mas a grande piada é que o coice 
de uma vaca derrubou um lampião e destruiu o coração de uma cidade. 

 
Depois de um verão muito seco, o outono se seguiu com dezenas de incêndios acontecendo em 
toda a cidade. A especulação que se faz é de que os bombeiros estavam exaustos, já que tinham 
apagado um grande incêndio no dia anterior. Já que a grande maioria das edificações era feita de 
madeira na época - inclusive pontes, calçadas e até ruas -, o fogo se alastrou rápido, destruindo 5 
km² da área central, deixando 300 mortos e um terço da população sem ter onde morar.  

 
Aquela noite significou a ruína e a glória de Chicago. A cidade, que já estava em franco 
crescimento, ganhou ainda mais subsídios para sua reconstrução. O que ninguém imaginava era 
o tamanho da ousadia de engenheiros e arquitetos, que aproveitaram a oportunidade para criar 
alguns dos edifícios mais altos do mundo. 

A grande novidade de Chicago foi criar prédios altíssimos, mas ainda assim, leves. Graças a 
técnicas de estruturas metálicas, frutos da Revolução Industrial, que surgiam na época, a cidade 
ganhou um brilho único que a colocou definitivamente no mapa turístico mundial. 

 
O aço ganhou força na segunda metade do século 19, com a proliferação de siderurgias em 
diversas partes dos Estados Unidos. A utilização desse material na construção civil mostrou-se 
eficiente e permitiu que se fizessem prédios com mais de 20 andares, os grandes arranha-céus da 
época, sem precisar de paredes tão grossas quanto as de edifícios feitos de tijolo ou pedra. 
 
A reconstrução de Chicago transformou a cidade em referência na arquitetura. Convidado para 
presidir o Instituto Tecnológico de Illinois, em 1938, Ludwig Mies van Der Rohe deixou a 
Alemanha nazista e se mudou para Chicago, onde criou diversos edifícios revolucionários para a 
época. Sua arquitetura "pele e osso" trouxe a Chicago prédios com mais de 50 andares com 
estrutura metálica como esqueleto e a pele de vidro em traços retos e simples: "Menos é mais", 
dizia Van der Rohe. A ousadia dos escritórios de engenharia e arquitetura fez com que o centro 
de Chicago se destacasse do restante da cidade. Hoje, a Willis Tower, mais conhecida como Sears 
Tower, o prédio mais alto da cidade, com 412 metros de altura e 112 andares, nem parece tão alto 
por estar cercado de outros tantos gigantes. 

 
Futuro 
138 anos depois do incêndio, Chicago continua a se reinventar. A maioria dos antigos arranha-
céus foi substituída por outros ainda maiores e a cidade parece estar numa constante 
reconstrução. Alguns dos principais edifícios foram construídos às margens do rio Chicago, que 
passou por uma drástica limpeza e teve seu curso invertido no processo. 

 
Dois prédios devem modificar a paisagem local atualmente. O primeiro deles é o Trump Hotel (e 
condomínio residencial), de Donald Trump. A torre imponente de 92 andares aparece em 
destaque na famosa imagem do rio Chicago a partir do Lago Michigan. O hotel já está em 
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funcionamento, mas as unidades residenciais estão comprometidas. Apenas 39% delas foram 
vendidas. 

 
O segundo prédio que deve mudar drasticamente o skyline de Chicago o faz hoje apenas por sua 
ausência. A Chicago Spire, projetada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, seria um 
edifício residencial de 140 andares e 610 metros de altura tinha a missão de se tornar o maior 
edifício da América do Norte, tirando o reinado da Willis Tower. As obras começaram em março 
de 2008. O que os investidores não contavam era que a crise imobiliária americana os atingiria 
em cheio. Um mês depois de iniciadas as obras da fundação, as máquinas foram retiradas e o 
que se vê hoje é nada mais do que um buraco, que nem é tão grande como se poderia imaginar 
para um prédio dessa magnitude. O futuro da obra continua incerto.  

 
Fonte:http://viagem.uol.com.br/ultnot/2009/10/20/ult4466u738.jhtm . acesso em 03.09.2010 

 
 

A Escola de Chicago 
 

Chicago é a capital dos marcos históricos da arquitetura moderna. Quase toda a 
história do que chamamos de “design contemporâneo” pode ser observada nessa 
cidade. Ela é o centro urbano da vida e obra de F.L. Wright e Ludwig Mies van der Rohe. 
Foi também local de trabalho do mestre Luis Henri Sullivan. 

Depois do Grande Incêndio de Chicago que destruiu parcialmente a cidade, era 
necessário reconstruí-la de forma rápida e eficaz. Nessa reconstrução percebe-se a  
influência modernista da Escola de Glasgow e da Secessão Vienense. A estrutura 
ortogonal em ferro veio trazer um novo sistema de planeamento das plantas mais 
flexível, ajudando na colocação de canalizações. Surgiram desta forma os primeiro 
Arranha-céus. A ornamentação era completamente rejeitada, bem ao estilo do 
Modernismo, constituindo uma das bases fundamentais da Bauhaus e do Estilo 
Internacional. 

A arquitetura da Escola de Chicago foi inicialmente considerada um estilo entre 
muitos estilos. De 1890 a 1920, foi pensada como arquitetura comercial ou industrial. Nos 
anos 1930, com a obra de Le Corbusier e Perret na França, Berens, Gropius, Mendelsohn 
e Mies van der Rohe na  Alemanha, Berlage e Dudok na Holanda, e F. L. Wright nos EUA, 
começa a ser aceita como genuinamente criativa, com os críticos mais conservadores 
sendo forçados a admitir que a arquitetura moderna poderia ser mais que um modismo 
passageiro.  

 
Escola de Chicago é a denominação dada a esse grupo de arquitetos atuantes em 

Chicago entre as últimas décadas do século XIX e a primeira do século XX. Construíam 
prédios comerciais de lojas e escritórios. Suas obras se caracterizavam principalmente 
pela estrutura em esqueleto de aço em substituição à madeira, com produção em série e 
pela expressão na forma dessa estrutura estática e funcional, levando ao que se 
denominou posteriormente de racionalismo. 

Por um lado criou uma fachada constante, sem muitas variações. Por outro lado 
possibilitou um erguimento mais rápido e prático. Abriu a possibilidade de uma nova 
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divisão do peso da construção, aumentando o gabarito. A escola de Chicago é a base da 
construção dos arranha-céus, que oscilam entre dez e vinte andares e que até então 
eram pouco viáveis devido à inexistência de elevadores elétricos. Após a instalação do 
primeiro elevador de segurança, no Haughwout Department Store, em Nova York, nos 
Estados Unidos, na metade do século XIX, multiplicam-se os edifícios com mais de oito 
andares.  

Desde o início mostrou-se parte de uma busca por uma filosofia social da 
democracia e da perfeição da forma.  

Os grandes clientes dessa arquitetura eram os homens de negócio e suas esposas. 
Foi grande também a contribuição dos engenheiros. 

Sullivan achava que cada edifício deveria ser único. Os planos horizontais 
tornaram-se movimento, fluidez e continuidade, o plano humano. A vertical dava a 
sensação de poder, mas a horizontal trazia serenidade e paz. Os grandes edifícios de 
Chicago eram a expressão humana da nova maneira de viver americana, baseadas no 
dinheiro e na tecnologia. 

 
A Escola de Chicago dividiu-se em duas principais correntes: a de Willian LeBaron 

Jenney e a de Louis Sullivan. Jenney era estritamente utilitarista, um racionalista e 
empiricista que imaginou as mais econômicas formas de edifícios para satisfazer os 
requisitos funcionais. Seu objetivo era a máxima eficiência e economia da construção, 
espaços internos abertos e a máxima admissão de luz natural.  O tratamento das 
fachadas consistia de cortinas de vidro transparentes e contínuas. Projetou o primeiro 
edifício com vigas de aço, o Home Insurance, de dez andares (1853-1855). 

Já Sullivan e Root procuraram ser subjetivos e românticos, arquitetos que tratavam 
o edifício como um objeto plástico moldado de maneira a dar expressão às idéias 
filosóficas.   

Louis Henry Sullivan nasceu em Boston, estudou no Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (1872) e trabalhou inicialmente com William Le Baron Jenney antes de 
viajar para estudar em Paris (1874). Retorna a Chicago em 1875 e trabalha como 
projetista para diversas firmas e funda em 1881, com o engenheiro Dankmar Adler, a 
companhia Adler and Sullivan, que construiu mais de cem edifícios. Sua primeira grande 
obra como arquiteto foi o Auditorium Building of Chicago (1886-1889), com uma torre de 
17 pavimentos, no qual instalou seu escritório, e sua consagração veio com o edifício 
Wainwright de Saint Louis (1900), cuja estrutura, construída totalmente em aço e com 
predominância de elementos verticais, constituiu o modelo clássico dos arranha-céus. 
Desfeita a sociedade com Adler (1895), continuou a trabalhar com sucesso durante 
algum tempo e sua última obra de relevância foi a construção dos grandes armazéns 
Schlesinger & Mayer (1899-1904), em que demonstrou versatilidade ao empregar uma 
estrutura de marcada tendência horizontal e linhas simples, adaptada aos propósitos 
comerciais do edifício.  
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VISITAS 
 

 

O’HARE INT. AIRPORT 
arq. Murphy/Jahn 1982-1988 

 
O edifício foi projetado pelos arquitetos 
Helmut Jahn e C.F. Murphy Associates e os 
engenehiros Thornton-Tomasetti e inclui 
novo terminal de passageiros e túnel 
iluminado entre o  Terminal 1 e Terminal 2. 
 

 
 

Chicago SKYDECK 
arquiteto: Skidmore, Owings & Merrill 
Local: 233 S.Wacker Drive 
 
A antiga Sears Tower, possui 443 m. Sua 
construção durou 3 anos e foi inaugurada 
em 1973, com estrutura que  consiste de 
76.000 toneladas de aço. 
O "Skydeck", no 103º Andar está situado a 
412,39m acima do piso térreo e proporciona 
vista espetacular da cidade. 
 

 

Hyde Park 
O estabelecimento da Chicago University em 1892 e a realização da World´s Columbian 
Exposition em 1893 deram impulso ao desenvolvimento do Hyde Park que já era 
ocupado por fazendeiros desde os anos 1800. 
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Frederick C. Robie House  

arquiteto: Frank Lloyd Wright 
Local: 5757 South Woodlawn Ave. 
University of Chicago. 
 
Em 1906 Frederick C. Robie decidiu construir 
uma casa para sua família. Robie era um 
homem de negócios e inventor que estava 
obstinadamente seguro a respeito do tipo 
de residência que desejava: uma estrutura 
"clean" com grandes beirais  em balanço, 
amplas vistas, e "toda a luz possível"; uma 
construção "sem curvaturas e "salas sem 
interrupção".  

 
A Robie House foi finalizada em 1910. Vizinhos consideravam a casa uma monstruosidade, o  
arquiteto, maluco, e Fred Robie um ingênuo.  Contudo, essa magnífica estrutura, tão 
revolucionária em projeto e constução, permanece uma obra prima e modelo do singular  
"Prairie Style" americano. 
A criação da Robie House foi um marco na vida de F. L. Wright (1867-1959). Trabalhando com 
Louis Sullivan, ele foi  fundamental na criação  de importantes edifícios de Chicago. Quando 
Wright abriu seu próprio studio em Oak Park,  trabalhou a fim de aperfeiçoar o "Prairie Style. 
 
De seus próprios projetos, Wright considerava a Robie House uma de suas obras favoritas, ao 
lado da Unity Temple e do Hotel Imperial de Tokyo ( demolido). 
O lote estreito de esquina poderia ter sido um pesadelo para muitos arquitetos, mas Wright 
incorporou a forma em seu projeto, levando o alpendre frontal até junto da calçada. A estrutura 
de três andares é uma série de longos e horizontais planos obtidos através do uso de faixas, 
longos e alongados telhados em balanço e tijolos aparentes.  
 

Chicago University Campus 
 
Graduate School of Business       
arq. Rafael Vinoly, 2004. 

 
Localizada próxima à Robie House, e 
Hyde Park, tem lobby de vidro, um 

jardim de inverno. Quatro enormes 
colunas suportam a cobertura  
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O volume e a escala do edifício estão 
relacionados com o entorno imediato. 
Cada bloco está implantado numa 
sucessão de maneira a respeitar a escala 
dos edifícios do entorno e reduzir a 
percepção da massa do edifício a partir 
do nível da rua. O revestimento calcáreo 
na metade superior do edifício é uma 

resposta ao calcáreo existente nos 
edifícios góticos do campus. O Centro de 
Estudantes localiza-se no térreo e as 
salas de aula estão distribuídas no andar 
superior. 
 
 

 

 

Oak Park 
Fundada em 1850, distante 10 minutos da área central de Chicago, esta área do subúrbio 
de Chicago, reúne a maior coleção de residências pertencentes à Prairie School, estilo 
criado por F.L. Wright (25 casas).  

 
Unity Temple 
arquiteto: Frank Lloyd Wright  
Local: Lake St & Kenilworth Ave - Oak Park 
 
Foi projetada em 1905. Contruída em 
concreto, o material permitiu grande 
flexibilidade, de forma a dar ao pequeno 
templo um caráter monumental. Vista de 
uma das frentes tem aparência 
completamente simétrica e formal, de 
outra, torna-se assimétrica, informal e 
convidativa. Não foram acrescentadas 
imagens religiosas específicas. Utilizou os 
recursos da luz natural para focar o púlpito 
e proporcionar algum mistério.  
 

F. L. Wright Home & Studio 
arquiteto: Frank Lloyd Wright  
Local: 951 Chicago Avenue   Oak Park 
 
Construída em 1889 para abrigar Wright e 
sua jovem esposa Catherine Tobin, foi 
remodelada diversas vezes para acomodar 
seus 6 filhos e também seu estúdio. Entre 
1889 e 1909 residiu e trabalhou nesse 
edifício, utilizando sua própria casa e 
estúdio como laboratório de seus princípios. 
Em sua forma e estrutura, oferece um 
registro permanente de sua contínua 
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exploração das relações da luz, forma e 
espaço. 
 
 
GEORGE W.FURBECK 
arq. Frank Lloyd Wright,1897 
 
 

 
 

ARTHUR B. HEURTLEY 
arq. Frank Lloyd Wright,1902 

 
 

 
Auditorium Building, 1889. 
Atualmente Roosevelt University 
arquitetos: Adler e Sullivan 
Local: South Michigan Ave and Congress St 
 
Edifício que reúne os telentos do gênio 
Sullivan e a engenharia de Adler. A estrutura 
complexa foi concebida de maneira a 
abrigar um grande teatro, um hotel e um 
edifício de escritórios. 

 
 

 
 

Chicago Public Library Cultural Center, 1897 
arquitetos: Shepley, Rutan e Coolidge 
arquitetos do restauro: Holabird e Root (1977) 
Local: 78 East Washington St 
 

 
 
Restaurado em 1977, este edifício possui em 
seu exterior e interior elementos 
procedentes da Renascença italiana. Muitas 
das suas paredes são revestidas em madeira 

ou mármore. A grande escada em mármore 
carrara.  O 3º andar abriga um centro cívico 
iluminado por lustre executado pela Tiffany. 
A entrada pela Randolph St leva ao 2º andar 
onde se localiza a Grand Army of the 
Republic Hall e um pequeno teatro. Ao 
restauro foi acrescentado um pátio 
permitindo a  circulação norte-sul do 
edifício. 
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Carson Pirie Scott and Company Store 1899, 1903-4 Atualmente Sullivan 
Center 
Originalmente The Schlesinger and Mayer Store. 
arquitetos: Louis H. Sullivan 
Local: State and Madison streets 
 
As vastas janelas e os pilares estreitos 
expressam bem a estrutura metálica, os 
detalhes 
sugerem sobretudo um desenho muito 
sensível neste projeto de Sullivan. Bem 
proporcionados vãos de abertura de janelas, 
enfatizados por molduras, acentuando o 
ornamento delicado, revelam neste edifício 
um tributo à perfeição, raro de ser 
encontrado. Por ter conferido ao edifício 
rica ornamentação no 1º e 2º andares, 
Sullivan foi criticado, pois se tratava de um 
edifício de uso comercial. O prédio passou 
por reformas e transformações, sendo em 
alguns pontos descaracterizados como os 
ornamentos que existiam nos pilares entre o 
1º e 2º andares, os painéis de espelhos 
retirados da rotunda e substituídos por 
vidros para entrar maior quantidade de luz 

natural e a cornija foi substituída por um 
parapeito liso. 
 

 
 

Chicago Theater,1921 
arquitetos: C. Wand e George L. Rapp  
Local: 175 North State St 
 
Um dos palácios onde a fantasia e a ilusão 
não se restringem à tela mas se extendem à 
edificação como um todo. A fachada da 
State St. parcialmente coberta por uma 
recente marquise, contém um arco de 6 pés 
direitos.  
O interior é inspirado no barroco do 2º 
império francês. parte do lobby passou por 
uma infeliz reforma, mas a maioria dos 
ornamentos se mantém intactos. 
 

Wringley Building, 1921-1924. 
 

arquitetos: Grahan, Anderson, Probst e 
White. 
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Local: North Michigan ave at the River 
(North bank)  
 
O Wrigkey foi no passado muito célebre 
entre os grupos de edifícios na área entre a 
Michigan e o rio. Contém elementos 
notáveis em terracota branca. Entre o 
pequeno espaço que une a torre principal e 
o edifício anexo, há uma “plaza aprazível, 
composta por vegetação com uma fonte 
bem proporcionada com a escala estreita do 
local. 

Tribune Tower, 1925 
 
arquitetos: Hood e Howells.  
Local:  North Michigan Ave (at the river North bank) 
 
Sede do jornal Chicago Tribune é conhecido 
pelos arquitetos e estudantes de 
arquitetura por ter sido o projeto vencedor 
de um concurso internacional lançado pelo 
jornal em 1922. 
Seu revival gótico causou grande polêmica, 
pois era comum entre os profissionais que 
um arranha-céu fosse concebido nos 
padrões modernos. Tal discussão acabou 
por esconder as suas virtudes, sua pitoresca 
silhueta e o interessante tratamento da 
parede, com seções verticais de diferentes 
profundidades. A estrutura em tijolo na 

parte leste foi construída como um edifício à 
parte. 

   
 

 
Inland Steel Building, 1957. 
 
arquitetos: Skidmore, Owings and Merril.  
Local:  30 West Monroe Street. 
 
Neste edifício as colunas de sustentação 
foram locadas independentes do pano de 
vidro, conferindo uma 6enfase à 
verticalidade. os grandes pórticos 
proporcionados pela estrutura metálica 
dispensam as colunas no interior 
promovendo completa liberade na divisão 

dos espaços interiores (planta livre). Todos 
os serviços- elevadores, escadas, WC, estão 
localizados numa estrutura independente, à 
leste do edifício, contribuindo ainda mais à 
liberação do corpo central. 
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Hartford Plaza Buildings,1961, 
1971. 
arquitetos: Skidmore, Owings and Merril.  
Local:  100 e 150 South Wacker Drive. 
 
Este edifício apresenta uma solução pioneira 
no tratamento dos painéis de fachada dos 
arranha-céus. O caixilho, atrelado à 
estrutura de concreto (em grelha), 
proporciona vantagens funcionais como o 

sombreamento do vidro e facilidade de 
limpeza.  

 
Federal Center, 1964, 1975. 
arquitetos: Mies Van der Rohe; Schimidt, Garden and Erikson; C. F. Murphy Associates; A. Epatein 
and Sons.  
Local:  Dearborn Street entre Jackson Boulevard e Adams  St. 
 
Uma das obras primas de Mies van der 
Rohe, não devido somente aos edifícios em 
suas individualidades, mas por suas relações 
entre si. Inplantados numa genial 
composição em torno de uma “plaza”. Ao 
lado leste da Dearborn St. foi implantado o 
1º edifício de 30 andares. No lado oeste até o 
lado sul impalntou-se um edifício de 45 
andares( todos ao uso de escritórios) e na 
parte nordeste da “plaza”um corpo de 
andar destinado aos correios. 
Quase 50% do terreno é composto pela 
“plaza”onde no canto interior entre dois 
edifícios, foi colocado um móbile de autoria 
de alexander Calder, intitulado “Flamingo”, 
pintado em vermelho, estabelecendo um 

constraste com a disciplina e composição  
austera dos edifícios em aço negro e 
cortinas de vidro.  

 
 
 

Marina City, 1964-1967. 
 
arquitetos: Bertrand Goldberg Associates 
Local:  entre State e Dearborn St. 
 
Esse complexo rigorosamente unificado, 
abriga apartamentos, garagens, 
restaurantes, escritórios, banco, marina, 
estúdio de TV e teatro. 

As duas torres com 60 andares de 
apartamentos  são construídas em 
concreto, cujas cargas são sustentadas 
principalmente pelos núcleos cilíndricos. o 
espaço do estacionamento é composto por 
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uma rampa helicoidal abrangendo os 18 
primeiros andares. os compartimentos em 
forma de “fatias” resultam em varandas 
semicirculares conferindo ao edifício um 
animado padrão repetitivo.  

 

River City,  1987 
arq. Bertrand Goldberg Associates. 

 
 

IBM Building, 1971. 
 
arquitetos: Mies van der Rohe e C. F. 
Murphy Associates 
Local:  The River (North bank) entre Wabash 
e State St. 
 
O último edifício projetado por Ludwig Mies 
van der Rohe, consiste numa torre de 52 
andares, possui uma fachada em pano de 
vidro bronze e caixilharia de alumínio 
escuro. Oss vãos ente os pilares metálicos 
têm 30 pés na transversal e 40 pés na 
longitudinal. O sistema mecânico em grande 
parte do edifício já apresenta alta 
tecnologia, nas áreas onde estão abrigados 
os computadores- as temperaturas mais 
baixas controladas através de um sistema 
computadorizado, aquecimento através de 
lâmpadas e máquinas. a transfer6encia de 
calor entre o interior e exterior é reduzida 
através de uma barreira de plástico térmico 

que segura a cortina de vidro da estrutura 
da caixilharia. 
O edifício ocupa proeminente terreno com 
vista para o rio, no entanto  a “plaza” pouco 
explora essa localização, nenhuma ligação 
com o rio foi prevista, apenas uma parede 
de granito bruto encontra o rio. 

 
IBM e Trump Tower 
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Trump International Hotel and Tower, 2009. 
Skidmore, Owings, & Merrill 
401 N. Wabash Avenue 
 

Em local privilegiado, o edifício une arquitetura, planejamento e engenharia, peqsuisa 
interdisciplinar do escritório SOM. Abriga hotel e condomínio residencial, consiste de 
uma série de andares que recuam à medida que avançam verticalmente. O primeiro 
gabarito correspode à altura do histórico Wringley Building (que define a base da torre). 
O segundo está relacionado com os edifícios do outro lado do rio, e o nível superior tem 
relação com o edifício IBM de Mies van der Rohe. 
 

333 WACKER DRIVE 
arq.Kohn Pedersen Fox and Perkins & 
Will,1983 

 
 

 

Railway Exchange Building 
arq. D.H. Burnham and Company,1904 
 

 
 

Union Station 
arq. Graham, Burnham and Company,1913-17 
Graham, Anderson,Probst and White após 1917 

 
 
 

Lake Shore Drive Apartments, 1952 
 
arquitetos: Mies van der Rohe; Pace Associates; Klekamp and Taylor. 
Local:  860-80 North Lake Shore Drive. 
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Edifício de uso residencial, destaca-se por 
sua franca expressão da estrutura metálica, 
refinada, que enfatiza sutilmente a 
distribuição entre as linhas horizontais e 
verticais na composição da fachada. São 

notáveis os perfis em I entre os suportes 
principais, que lhe confere restrita ênfase na 
vertical e apresenta também um 2º valor 
estrutural, o enquadramento das janelas 
que envolvem cada apartamento. Outro 
refinamento consiste que as duas janelas 
nos extremos de cada grupo de quatro  são 
levementee mais estreitas que as do meio. 
Esta variação pode ser explicada devido à 
largura dos pilares que são mais largos que 
os montantes verticais entre os vidros 
explicação plausível pois Mies nunca 
modulou caixilharia com este tipo de 
variação, em todo caso a variação e 
vitalidade do desenho montram a 
arquitetura não somente como obra de 
engenharia mas também como obra de arte. 
 

 

Second Leiter Building (Sears Building),1891. 
State e Van Buren St. 
Proj. Jenney e Mundie 

 

Um dos primeiros edifícios comerciais 
construídos em estrutura de aço, projetado 
pelo arquiteto William Le Baron Jenney.  
O edifício de oito andares foi encomendado 
por Levi Z. Leiter, um dos comerciantes de 
maior destaque nos anos  1900 em Chicago. 
Cada piso possui área de 50,000 pés 
quadrados.  
Entre o final dos anos  1880 e início dos anos 
1890, arquitetos como Jenney realizaram 
experiências com a estrutura dos edifícios, 
tentando desenvolver um sistema onde a 
estrutura externa pudesse ser suportada 
por uma estrutura de aço como uma pele 
sobre os ossos, visando dotar os edifícios 

comerciais de máxima altura, espaço, luz e 
ventilação. 
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John Hancock Center, 1969. 
 
arquitetos: Skidmore, Owings and Merril 
Local:  North Michigan Ave ente Chestnut e Delaware St. 
 
Como o Marina City, é um edifício 
multifuncional: lojas e negócios ao nível da 
rua e nos andares inferiores ao nível da rua, 
29 andares de escritórios e 49 de 
apartamentos, um observatório, 
restaurante em dois níveis, equipamentos 
de TV e rádio na cobertura. as quatro 
paredes são inclinadas na vertical para dar 
maior espaço aos escritórios e menores aos 
apartamentos e a base maior para 
proporcionar uma amior área de lojas. para 
uma melhor estabilidade contra os ventos, o 
projeto estrutural conta com peças 
diagonais de travamento, pois a forma 
retangular é suscetível aos fortes ventos.  
Tais peças abrangem cada 18 andares.  

 
 
 

 

University of Illinois at Chicago Circle, 1965. 
 
arquitetos: Skidmore, Owings and Merril; C. F. Murphy Associates; A. Epatein and Sons.  
Local:  Harrison e Halsted Streets. 
 
O campus foi planejado a partir de uma leitura do centro. A leitura do centro gerou uma grande 
cobertura, formando pátios. Os edifícios são ligados por p[assarelas expressas de pedestres que 
interconectam-se aos principais edifícios do campus. o sistema viário atinge os edifícios em outro 
nível, num desenho coerente e em harmonia com o desenvolvimento do ambiente urbano de 
Chicago. 

 
 
Illinois Institute of Technology Campus, 1942-58. 
 
arquitetos: Mies van der Rohe; Friedman, Aschuler and Sincere; Holabird e Root; Pace Associates.  
Local:  South State St, 31st to 35th Steets. 
 
Os edifícios  estão relacionados de maneira 
a sugerir pátios ou quadrângulos, que nãop 
são completamente fechados, sugerindo 

espaços sobrepostos ou abertos uns sobre 
os outros, assimétricos. Como resultado 
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tems uma combinação altamente expressiva 
de liberdade e ordem. 
Edifícios de particular interesse foram 
projetados por Mies van der Rohe- the 
Alumini Memorial Building (1946); The 
Chapel (1952) e o Crown House- onde fica o 
Departamento do Instituto de Arquitetura, 
edifício de notável expressão de liberdade 
espacial. 
 
 

 
 

 
McCormick Tribune Campus 
Center 
Illinois Institute of Technology 
Chicago, Illinois  
arquiteto  Rem Koolhaas OMA 
finalizado no outono de 2003 
  

Forma um novo  complexo acadêmico 
do campus  principal Illinois Institute of 
Technology- IIT. 

O campus, projetado por Mies van der 
Rohe que se tornou diretor do programa 
de arquitetura  do IIT's architecture em  
1938, após o fechamento da  Bauhaus, 
faz limite com uma via expressa e é 
atravessada por uma linha elevada de 
trens. 

A intervenção de Koolhas inclui um 
isolamento acústico da estação, em tubo 
de aço inoxidável. 
A nova Central do Campus inclui dois 
componentes principais: uma area de  
10,690 m2, com um edifício térreo, em 
aço e vidro, e uma longa construção de 
161 m de tubo de aço, situado 
diretamente acima da cobertura da 

cobertura do edifício, reduzindo 
significativamente o ruído e a vibração 
gerados pela passagem dos trens. 

 O layout interno foi inspirado pelas 
pegadas pré-existentes, que marcavam 
os caminhos criados pelo caminhar dos 
estudantes entre a estação e o 
dormitório e os edifícios das salas de 
aula sob a linha  elevada do trem . Os 
caminhos diagonais são pavimentados 
com peças de alumínio polido, os muros 
são layers de painéis transparentes e 
translúcidos. 

As longas paredes de vidro no Welcome 
Center apresentam  retratos dos 
diversos fundadores do IIT. 
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State Street Village 

arq. Helmut Jahn do Murphy-Jahn 
Associates, 2003. 

A mais nova ala de residencias do IIT 
onde se graduou Helmut Jahn. 

Composta por 3 blocos de 5 andares, os 
edifícios estão unidos por paredes de 
vidro que abafam o ruído dos trens das 
plataformas adjacentes.  Abriga 367 
estudantes em apartamentos e suítes. 

 
Heller House, 1897. 
arquiteto: Frank Lloyd Wright  
ocal:  5132 South Woodlawn Ave. 
 
Notável exemplo da obra de Wright, 
solução ainda compacto no andar 
térreo, como muitas de suas  primeiras 
casas e menos compacta no 1º 
pavimento. As aberturas e iluminação 
neste andar prenunciam os futuros 
projetos de Wright. 
  

State of Illinois Center, 1985. 
 
arquiteto: Murphy/ Jahn and Lester B. Knight & Associates  
Local:  Clark e Randolph streets. 
 
Com 17 andares, é uma estrutura 
basicamente retangular interrompida por 
uma entrada curva. Uma pele alternando 
faixas verticais de vidro opaco e refletivo 
permite uma leitura clara da organização 
interna: uma rotunda  permite o acesso a 
dois andares de espaço comercial e 
elevadores. O vidro refletivo na parede 
curva  permite  a máxima penetração de luz 
natural no interior rotunda e no átrio. O 
projeto foi dirigido por Helmut Jahn. 
 
 

Rookery Building 
arq. Burnham and Root, 1886 
lobby: arq. F.L.Wright,1905 
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Merchandise Mart 1930 
arq. Graham, Anderson, Probst&White 

 

 

Chagall Mosaic 
The Four Seasons 
First National Bank Plaza 

 

Jean Dubuffet 
Monument to a Standing Beast 
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PICASSO 
Richard J. DaleyC 
Civic Center 

 

 

Buckingham Fountain 
1927 
 

 
 

John G Shedd Acquarium And Oceanarium 
arq. Lohan Associates,1991 

 
 

Millenium Park 
Project Name: Millennium Park 
Year: 2004 
 
O Millennium Park é um grande parque 
público da cidade de Chicago, nos 
Estados Unidos. Localizado no interior 
do Grant Park, começou a ser construído 
em 1998 e possui uma área de quase 100 
mil metros quadrados.  
A idéia de construir o parque partiu do 
prefeito Richard M. Daley e os projetos 
foram concebidos pelo planejador 
Daniel Burnham. Os projetos foram 
iniciados em Outubro de 1997 e o parque 
foi inaugurado com uma grande 
cerimônia para 300 mil espectadores em 

Julho de 2004. Desde então, o 
Millennium Park tornou-se uma das 
áreas residenciais mais desenvolvidas do 
cidade. Recentemente, foi eleito o mais 
importante endereço dos Estados 
Unidos pela Forbes. O bairro e seu em 
torno é considerado um dos lotes mais 
caros do país. 
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Pavilhão Jay Pritzker  
arq. Frank Gehry, 2004. 
 
É o lugar no que se relizam as atividades da Grant Park Symphony Orchestra and 
Chorus. Concha acústica e cobertura vazada em estrutura tubular curva que suportam o 
sistema de som ultra-moderno, com dezenas de speakers espalhados pelo parque. Com 
isso, o som fica perfeito tanto para as 4 mil pessoas sentadas de frente para o palco 
quanto para as outras 7 mil espalhadas pelo parque, sentadas na grama.  
 
 

 
 
 
 

 

Cloud Gate 
escultura de Anish Kapoor 
 
Mais conhecida como “o feijão”, em aço 
inoxidável, caprichosamente polido, 
reflete os visitantes e o skyline do 
entorno em sua superfície ora convexa, 
ora côncava. 

 

 

 

Crown Fountain 
arq. Mark Sexton of Krueck and Sexton 
com a artista Jaume Plensa 
 

São torres de vidro, fontes cujas faces 
abrigam cortinas de LEDs gigantes e que 
apresentam a cada 5-7 minutos um vídeo 
com uma variedade de 1000 cidadãos 
comuns de Chicago. As imagens se tornam 
gárgulas, das  bocas das imagens jorram 
jatos de água. 
 

 

 
Farnsworth House 
arquiteto Ludwig Mies van der Rohe  
entre 1945-51 
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Foi construída como residência de final 
de semana, com apenas um ambinete, 
em ambiente rural, localizado a 89 km  
sudoeste da cidade de Chicago.  A casa 
de aço e vidro  encomendada pela Dra. 
Edith Farnsworth, uma proeminente 
nefrologista de Chicago, deveria ser local 
onde pudesse apreciar a natureza e 
praticar seus hobbies, tocando violino e 
traduzindo poesias. 
 

 

 

Modern Wing of the Art Institute 
of Chicago  
arquiteto Renzo Piano 

Estrutura: Ove Arup & Partners 
2009 
 

Nova ala do edifício do Art Institute, 
acréscimo ao edifício de 1893 Beaux 
Arts. O edifício abriga as obras do pós 
guerra e arte  contemporânea.  A 
estrutura do nvo e do antigo edifício 
estão ligadas  por uma pequena galeria 
construída em 1916.  O Millennium Park 
encontra-se ao norte do conjunto. A 
construção é leve e transparente em aço 
e vidro. 

 
 

Aqua Building 
430, East Waterside Drive 
arq. Loewenberg Architects and 
Studio/Gang/Architects 

Architect: Jeanne Gang  

 
Finalização: 2010 
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American Medical Association 
515 North State street 
Kenzo Tange wiht Shaw and Associates 
 

 

 

Two Prudential Plaza 
180 North Stetson Avenue 
Loebl, Schlossman & Hackl 
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