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1. INTRODUÇÃO 

O presente APÊNDICE apresenta a setorização que deverá ser observada pela 

CONCESSIONÁRIA no cumprimento dos encargos estabelecidos no ANEXO III – CADERNO 

DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, bem como relaciona, para cada PARQUE, a relação 

das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS, com o respectivo prazo para realização e grau de 

intervenção, e sugestões de INTERVENÇÕES OPCIONAIS, relacionadas com base no 

ANEXO IV DO EDITAL – PLANO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL.  

Deste modo, o documento está estruturado em três capítulos: 

No capítulo 2. SETORIZAÇÃO DOS PARQUES será apresentada a setorização temática de 

cada área dos PARQUES baseado no PLANO DIRETOR dos PARQUES, com a respectiva 

definição da ocupação e dos usos permitidos. 

No capítulo 3. DIRETRIZES PARA OBRAS E NOVAS INTERVENÇÕES são apresentadas as 

diretrizes gerais para as INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS dos PARQUES, com o respectivo 

prazo de implementação e grau de intervenção demandado, bem como as 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS sugeridas.  

No capítulo 4. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL, serão apresentadas áreas 

em que devem ser implementados, pela CONCESSIONÁRIA, os encargos relativos à 

recuperação ambiental dos PARQUES. 

2. SETORIZAÇÃO DOS PARQUES 

Conforme apresentado no PLANO DIRETOR dos PARQUES e no ANEXO IV DO EDITAL – 

PLANO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL, os PARQUES da CONCESSÃO podem ser divididos 

nos seguintes setores temáticos, de acordo com a disposição e densidade da vegetação, 

infraestruturas preexistentes, conformações dos espaços livre e dinâmica espacial dos 

usos e apropriações:  

a) Setor Ambiental: compreende basicamente as áreas florestais, de campo e mata 

de várzea, mata ciliar e vegetação aquática. Neste Setor, deve ser priorizada a 

conservação de espécies animais e vegetais, restringindo-se o acesso dos USUÁRIOS, com 

exceção das áreas de trilhas e arvorismo.  

b) Setor Esportivo: compreende as áreas de quadras de areia, quadras poliesportivas 

cimentadas e de areia, quadras de beach tennis, campos de futebol de grama e terra, 
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pistas de skate, pump track e mountain bike bem como as infraestruturas e MOBILIÁRIO 

de apoio. 

c) Setor Recreativo e de Lazer: compreende as áreas de vegetação rasteira, 

gramadas e onde há caminhos cimentados ou de terra e piso intertravado ou de pedra. 

Neste Setor, localizam-se as edificações já existentes, infraestruturas de administração 

dos PARQUES, EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITÁRIO, entre outros. É neste Setor, 

também, em que há maior utilização dos USUÁRIOS. 

d) Setor de Interesse Turístico ou Ecoturístico: compreende as áreas com potencial 

de visitação de turistas. Neste Setor deverão ou sugere-se a inserção de novas estruturas 

de apoio à visitação, com o objetivo de valorizar o patrimônio ambiental dos PARQUES. 

Os eventos públicos, pessoais e comerciais, de acordo com o Plano Diretor, previstos nos 

PARQUES só poderão ser realizados no Setor Recreativo e de Lazer e os torneios e 

campeonatos no Setor Esportivo, conforme Figuras 1,2,3,4,5, 6 e 7 onde também serão 

sugeridas áreas para eventos dentro dos setores mencionados. Apenas no PARQUE 

LINEAR SÃO JOSÉ, será permitida a realização de eventos de caráter comunitário e 

educacional no Setor de Interesse Ecoturístico. 

A seguir, apresenta-se nas Figuras 1 a 7 a setorização definida para cada PARQUE. 
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Figura 1 – Setorização do PARQUE GUARAPIRANGA e áreas sugeridas para eventos 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 2 – Setorização do PARQUE BARRAGEM DO GUARAPIRANGA e áreas sugeridas para eventos 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 3 – Setorização do PARQUE PRAIA SÃO PAULO e áreas sugeridas para eventos  

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 4 – Setorização do PARQUE PRAIA DO SOL e áreas sugeridas para eventos  

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 5 – Setorização do PARQUE LINEAR CASTELO e áreas sugeridas para eventos  

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 6 – Setorização do PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO e áreas sugeridas para eventos  

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 7 – Setorização do PARQUE LINEAR SÃO JOSÉ e áreas sugeridas para eventos  

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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3. DIRETRIZES PARA OBRAS E NOVAS INTERVENÇÕES 

Conforme diagnóstico apresentado no ANEXO IV do EDITAL – PLANO ARQUITETÔNICO 

REFERENCIAL, os PARQUES demandam reparos e reformas em sua estrutura existente e 

possuem a vocação para receber novas estruturas que valorizem seu rico patrimônio 

ambiental de espécies animais e vegetais através do ecoturismo.  

Desta forma, as INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS foram classificadas de acordo com o grau 

de intervenção necessária, conforme categorização apresentada no Quadro 1: 

Quadro 1  – Categorização do grau de intervenção necessária 

REFORMA PONTUAL 

Indica que a infraestrutura deverá receber uma reforma 

específica, como por exemplo apenas reforma elétrica, 

apenas pintura ou apenas inserção de mobiliário, além de 

receber manutenções periódicas. 

REFORMA COMPLETA 

Indica que a infraestrutura deve passar por uma reforma 

geral, que envolve a requalificação da estrutura, 

revestimento, pintura, parte elétrica, hidráulica, mobiliário 

e itens de apoio, além de manutenção periódica. Caso seja 

uma edificação, deverá também reformar as esquadrias e 

telhado. Seu uso atual pode ser alterado ou não. 

NOVA INTERVENÇÃO - Nova Estrutura 
Indica a inserção de uma nova estrutura de apoio ou 

turismo e visitação que deverá ser construída ou instalada. 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. 

Essas INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS fazem parte do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO dos 

PARQUES, que deverá ser concluído em até 48 (quarenta e oito meses). A conclusão das 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS, no entanto, deverá obedecer a marcos temporais 

distribuídos entre esses 48 meses. O Quadro 2, abaixo, relaciona os Marcos ao prazo de 

conclusão. O Quadro 3 relaciona a distribuição básica das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

pelos marcos temporais. A distribuição detalhada será apresentada nas tabelas de 

intervenções de cada PARQUE.  
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Quadro 2 - Marcos temporais 

MARCO 1 Até 12 meses da DATA DA ORDEM DE INÍCIO 

MARCO 2 Até 24 meses da DATA DA ORDEM DE INÍCIO 

MARCO 3 Até 36 meses da DATA DA ORDEM DE INÍCIO 

MARCO 4 Até 48 meses da DATA DA ORDEM DE INÍCIO 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 

Quadro 3 - Esquema básico das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS por marcos temporais 

Item Marco 0 Marco 1 Marco 2 Marco 3 Marco 4 

Reforma de quadras, campos de 
futebol, sanitários, playgrounds, 
academias ao ar livre, 
regularização de caminhos e 
trilhas, entradas elétricas e 
hidráulicas e gradis 

 

100% 

   Implantação do Smart Park (wi fi 
livre, site e redes sociais do 
parque) 

 

100% 

   Inserção de boias de sinalização 
para formalização das áreas de 
banho, estrutura de guarda vidas 
e aferição da balneabilidade da 
água 

 
100% 

   

Inserção de pelo menos 1 ponto 
de alimentação obrigatório por 
parque   

100% 
   

Reforma das guaritas em alvenaria 
do PARQUE GUARAPIRANGA e 
inserção das novas guaritas 
móveis nos outros parques 

  100%   

Reforma da administração em 
alvenaria do Parque Guarapiranga 
e inserção dos módulos ou 
containers de administração, 
infraestrutura de funcionários e 
sanitários nos outros parques 

  100%   
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Item Marco 0 Marco 1 Marco 2 Marco 3 Marco 4 

Inserção de nova sinalização, 
comunicação visual e mobiliário    

100% 
  

Reforma da passarela do Parque 
Castelo e inserção dos decks de 
lazer nos parques   

100% 
  

Implantação das estruturas 
modulares do Parque Escola e 
início do programa e atividades    

100% 
 

Inserção das estruturas de pontos 
de parada náuticos para 
embarque e desembarque de 
visitantes 

   
100% 

 

Obras de reforma completa nas 
edificações do Parque 
Guarapiranga, espaços de estar e 
áreas livres que demandam 
licenciamento 

    
100% 

Inserção de novas estruturas 
ecoturísticas e atrativos 
(passarelas, mirantes, torres de 
observação) 

    
100% 

Programa de Requalificação 
Ambiental     

100% 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias  

De acordo com as premissas supracitadas, apresentam-se, a seguir, para cada PARQUE, as 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS que deverão ser realizadas e as INTERVENÇÕES 

OPCIONAIS sugeridas. O ANEXO IV do EDITAL – PLANO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL 

contém informações mais detalhadas e imagens de referência para cada intervenção. 

O Quadro 4 apresenta a relação das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS e das INTERVENÇÕES 

OPCIONAIS para o PARQUE GUARAPIRANGA, vide o número ou letra correspondente da 

infraestrutura ou estrutura indicada no ANEXO IV do EDITAL – PLANO ARQUITETÔNICO 

REFERENCIAL. 
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Quadro 4 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE GUARAPIRANGA 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes 

1 
Guarita – 
Portaria 1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A guarita construída em alvenaria encontra-
se em bom estado de conservação em sua 
parte externa, mas a parte interna demanda 
reforma completa, assim como o banheiro 
de apoio.  

3 Paraciclos 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os paraciclos antigos em concreto deverão 
ser substituídos por paraciclos metálicos 
novos para gerar mais espaço de parada 
dos visitantes ciclistas. 

8 
Quadra 
Poliesportiva 1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A quadra está com estado de conservação 
ruim e necessita de reforma completa em 
sua estrutura, nos gols, tabelas, redes, 
alambrados, piso e pintura indicativa. A 
arquibancada deverá ser requalificada para 
melhor receber os visitantes.  

9 
Campo de 
Futebol de 
Grama  

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O campo deverá ser inteiramente 
reformado, com inserção de nova grama, 
troca de alambrados, gols e seu acesso 
deverá ser alterado pois hoje se encontra 
dificultado. 

10 
Quadra 
Poliesportiva 2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A quadra está em estado de conservação 
ruim e necessita de reforma completa em 
sua estrutura, nos gols, tabelas, redes, 
alambrados, piso e pintura indicativa. 
Deverá ser inserido mobiliário de apoio no 
canteiro lindeiro para plateia.   

11 
Quadra 
Poliesportiva 3 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A quadra está em estado de conservação 
ruim e necessita de reforma completa em 
sua estrutura, nos gols, tabelas, redes, 
alambrados, piso e pintura indicativa. 
Deverá ser inserido mobiliário de apoio no 
canteiro lindeiro para plateia.   

13 Trilha 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A trilha se encontra logo na entrada do 
parque e por ser muito íngreme, deverá 
receber guarda corpos e inserção de 
degraus com toras de madeira para 
aumentar a segurança dos usuários, além 
de sinalização indicativa do percurso. 

18 Trilha 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A trilha deverá receber guarda corpos em 
trechos de aclive, sinalização indicativa do 
trajeto e bancos de apoio. Além disso, 
deverá ter seu revestimento 
preferencialmente composto por triturado 
de manejo vegetal. 
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9 Trilha 3 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A trilha deverá receber guarda corpos em 
trechos de aclive, sinalização indicativa do 
trajeto e bancos de apoio. Além disso, 
deverá ter seu revestimento 
preferencialmente composto por triturado 
de manejo vegetal. 

21 Prainha  
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A prainha de areia encontra-se com detritos 
e estado de conservação ruim e deverá ser 
reformada e receber limpeza completa. 

25 Playground 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

O Playground se encontra em bom estado 
de conservação, necessitando apenas de 
troca de seus brinquedos metálicos por 
outros mais novos e inserção de mobiliário. 

27 Playground 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

O Playground se encontra em bom estado 
de conservação, necessitando apenas de 
troca de seus brinquedos metálicos por 
outros mais novos e inserção de mobiliário. 

38 Playground 3 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

O local se encontra em bom estado de 
conservação com brinquedos novos e 
deverão ser inseridos apenas mais 
brinquedos e mobiliário de apoio. 

23 
Campo de 
Futebol de terra 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O campo deverá ser inteiramente 
reformado com a inserção de novos gols, 
redes, alambrado e arquibancada de apoio. 

17 
Academia ao ar 
livre 2 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A academia ao ar livre possui equipamentos 
improvisados em madeira e que são 
inapropriados para a ginástica e devem ser 
substituídos. 

37 

Edificação de 
Leitura – Ponto 
de Alimentação 
1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A edificação em alvenaria está desgastada e 
deverá ser integramente reformada para 
receber a inserção de Ponto de Alimentação 
1 de apoio à visitação, hoje inexistente no 
parque. 

42 
Guarita - 
Portaria 2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A guarita se encontra em péssimo estado de 
conservação e deverá ser integralmente 
reformada para melhor acomodação dos 
funcionários. 

C 
A 
M 
I 
N 
H 
O 
S 

Caminhos de 
paralelepípedo 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os caminhos deverão receber reformas nos 
trechos com buracos, fissuras, depressões 
ou outros problemas para evitar acidentes 
dos transeuntes. 

7 Horta 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os canteiros da horta se encontram em 
estado de conservação ruim e deverão ser 
reformados para melhor atender as visitas e 
apoio da educação ambiental. 

12 Administração 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá receber reforma interna e do 
telhado que hoje é composto por telhas 
metálicas ultrapassadas e que geram 
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infiltrações na estrutura e revestimento. 

Copa de 
Funcionários 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(48 meses) 

A copa se encontra na mesma edificação da 
administração e deverá readequação e 
reforma na parte elétrica. 

Refeitório 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(48 meses) 

O refeitório deverá receber readequação, 
além de reparos em sua parte elétrica 

Vestiário 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(48 meses) 

O vestiário está operacional, mas necessita 
de reforma apenas em seu banheiro 
interno, na parte elétrica, hidráulica e 
revestimento. 

Barracão 
Operacional 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(48 meses) 

O local está em estado de conservação 
ruim, necessitando de reparos elétricos, 
reforma do telhado, e inserção de 
mobiliário para a melhor armazenagem dos 
materiais e insumos para o parque. 

14 
Quiosque de 
Estar 1 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O quiosque de estar está em bom estado de 
conservação, necessitando apenas de 
reforma no seu telhado de telhas cerâmicas 
e pintura das madeiras com os stein 
impregnante para requalificá-las. 

26 
Quiosque de 
Estar 2 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O quiosque está em bom estado geral, 
devendo receber apernas a inserção de um 
local com pia para a realização de pequenos 
eventos e piqueniques. 

28 Compostagem 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

A compostagem deverá ser reformada para 
que sejam inseridos locais mais apropriados 
para o armazenamento dos compostos 
orgânicos vegetais produzidos no local. 

M 
O 
B 
I 
L 
I 
Á 
R 
I 
O 

Lixeiras 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

As lixeiras deverão ser substituídas por 
lixeiras duplas de separação entre lixo 
orgânico e lixo reciclável. 

Bancos 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque possui diferentes modelos de 
bancos de madeira e metálicos que devem 
ser padronizados para melhor atender os 
usuários e para melhorar a ambiência. 

Bebedouros 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os bebedouros deverão ser reformados em 
sua parte hidráulica e adaptados para 
atender aos deficientes físicos, crianças e 
animais domésticos. 

Sinalização 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser completamente substituída por 
uma nova sinalização indicativa e educativa 
e padronizada. 

H Deck de lazer 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserido um deck de lazer para 
desfrute dos visitantes e ponto de apoio 
para o embarque do funicular. 

5 

Centro de 
Educação 
Ambiental - 
Parque Escola 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 3 
(36 meses)  

O local do atual Polo Ambiental deverá se 
consolidar como Centro de Educação 
Ambiental nos termos do ANEXO III do 
Edital – PARQUE ESCOLA com aulas e 
programação fixa e deverá ser reformado 
apenas em seu telhado e caixa d’água 
própria que está em estado de conservação 
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ruim.  

6 
Espaço Livre 
Educação 
Ambiental 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 3 
(36 meses)  

O local deverá receber mobiliário de apoio 
como bancos e mesas para os cursos e 
atividades de educação ambiental. 

E 
Píer e ponto de 
parada náutico 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 3 
(36 meses)  

O parque atualmente não possui local para 
a parada de embarcações de visitantes e 
turistas, sendo assim, deverá ser inserida 
estrutura de apoio para a parada e 
atracagem de barcos e embarque e 
desembarque de pessoas. 

4 Depósito 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O depósito deverá ser convertido em um 
local de apoio ambulatorial pois encontra-
se próximo às quadras esportivas, podendo 
auxiliar no atendimento de primeiros 
socorros ou acidentes. 

16 Área de Estar 1 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

A área possui 1 churrasqueira não é mais 
utilizada e deverá ser removida para dar 
lugar a um espaço de atividades gratuitas 
do parque como ioga e meditação.           

20 
Rampa de 
Acesso à Orla  

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

A rampa de acesso à orla está fechada ao 
acesso atualmente e em estado de 
conservação insatisfatório. Deverá receber 
reforma para receber o funicular de acesso. 

22 Área de Estar 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O local possui bancos de concreto para 
descanso e contemplação que devem ser 
reformados para apoio pelos usuários. 

24 
Área de 
Churrasqueiras 
1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O local encontra-se interditado e deverá ser 
integralmente reformado com a inserção de 
quiosques apropriados para a proteção de 
sol e chuva, bancos e as churrasqueiras 
deverão ser reformadas com a inserção de 
tijolos térmicos, cobertura e adaptações de 
segurança como extintores e outras 
medidas de segurança contra o fogo. 

30 
Área de 
Churrasqueiras 
2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O local deverá ser integralmente reformado 
com a inserção de quiosques apropriados e 
para a proteção de sol e chuva, bancos e as 
churrasqueiras deverão ser reformadas com 
a inserção de tijolos térmicos, cobertura e 
adaptações de segurança como extintores e 
outras medidas de segurança contra o fogo. 

31 
Área de 
Churrasqueiras 
3 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O local deverá ser integralmente reformado 
com a inserção de quiosques apropriados e 
para a proteção de sol e chuva, bancos e as 
churrasqueiras deverão ser reformadas com 
a inserção de tijolos térmicos, cobertura e 
adaptações de segurança como extintores e 
outras medidas de segurança contra o fogo. 

32 
Área de 
Churrasqueiras 
4 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O local deverá ser integralmente reformado 
com a inserção de quiosques apropriados e 
para a proteção de sol e chuva, bancos e as 
churrasqueiras deverão ser reformadas com 
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a inserção de tijolos térmicos, cobertura e 
adaptações de segurança como extintores e 
outras medidas de segurança contra o fogo. 

34 Área Livre 2  
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O piso cimentado deve ser reformado pois 
se encontra com fissuras e vegetação, 
prejudicando a acessibilidade e sua 
utilização completa.  

39 
Quiosque com 
Churrasqueira 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O quiosque deverá receber reforma de seu 
telhado e estrutura e a churrasqueira 
existente deverá ser reformadas com a 
inserção de tijolos térmicos, cobertura e 
adaptações de segurança como extintores e 
outras medidas de segurança contra o fogo. 

40 
Escada de 
Acesso à Orla 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

A escada conecta a área da edificação de 
leitura e playground 3 à Orla e deverá 
receber a inserção de guarda corpos, 
regularização da inclinação dos degraus e 
uma alternativa de acessibilidade como um 
elevador lateral elétrico para cadeirantes. 

41 Mirante  DEMOLIÇÃO 
MARCO 4 

(48 meses) 

O atual e pequeno mirante em concreto 
deverá ser demolido para que seja 
construído um mirante maior e mais 
atrativo no local. 

B 
Área coberta 
para atividades 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Sugere-se a inserção de um deck de 
madeira com cobertura metálica para 
abrigar as atividades gratuitas do parque 
como yoga e alongamento. 

F Novo Mirante 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserido um novo mirante com 
capacidade para mais pessoas desfrutarem 
das vistas da orla. 

I Funicular 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserido um funicular em trilhos 
que possa promover o acesso de 
cadeirantes e idosos à Prainha e promover 
uma experiência diferenciada aos visitantes 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS 

29 Área Livre 1 
REFORMA 
PONTUAL 

A Área Livre 1 se encontra inutilizada e poderia receber um 
uso específico e mobiliário de apoio para desfrute. 

A 
Ponto de 
alimentação 2 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

Sugere-se a inserção de um container com um ponto de 
alimentação de apoio às atividades do CECCO e de utilização 
principalmente por idosos do local e para que os visitantes e 
frequentadores possam realizar uma parada e lanche. 

C 
Ponto de 
Alimentação 3 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

Sugere-se a inserção de um container de apoio à academia 
ao ar livre 2 e para que os visitantes e frequentadores 
possam realizar uma parada para descanso e lanche. 

D Arvorismo 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

O parque possui a presença de diversos eucaliptos e 
especificamente no local, poderia ser inserida estrutura para 
arvorismo com cobrança de ingresso e infraestrutura de 
apoio. É necessário que seja realizado um estudo técnico e 
ambiental específico para confirmar a viabilidade da inserção 
neste local. 
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Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias  

O Quadro 5 apresenta a relação das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS e das INTERVENÇÕES 

OPCIONAIS para o PARQUE BARRAGEM DO GUARAPIRANGA, vide o número ou letra 

correspondente da infraestrutura ou estrutura indicada no ANEXO IV do EDITAL – PLANO 

ARQUITETÔNICO REFERENCIAL. 

Quadro 5 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE BARRAGEM DO 

GUARAPIRANGA 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

1 Portaria 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria deverá receber a inserção de 
uma guarita móvel de apoio para 
proteção dos seguranças por 
intempéries. 

2 
Administração + 
WC 

REMOÇÃO 
MARCO 1 

(12 meses) 

A estrutura de administração e sanitários 
deverá ser removida para que seja 
inserida uma nova estrutura. 

3 Paraciclos 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os paraciclos encontram-se próximos à 
entrada do parque e estão em bom 
estado de conservação, devendo receber 
apenas mais unidades para apoio dos 
ciclistas que chegam pela portaria 1. 

14 
Campo de futebol 
de grama 1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O campo de futebol de grama possui 
perímetro distorcido e não retangular e 
demanda reforma completa para ajuste 
de sua conformação, de sua pintura, gols 
e mobiliário de apoio. 

17 Portaria 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria 2 deverá receber uma guarita 
de controle de acesso e apoio para os 
seguranças. 

18 Paraciclos 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os paraciclos se encontram próximos à 
entrada do parque e deverão receber 
mais unidades de apoio aos visitantes 
ciclistas. 

20 
Campo de futebol 
de grama 2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O campo de futebol de grama demanda 
reforma completa para ajuste de sua 
delimitação, reinserção de grama, 
retificação do terreno, inserção de gols e 
instalação de mobiliário de apoio. 

G 
Passarela 
Ecoturística 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

O parque não possui locais para a contemplação de sua bela 
orla e conexão entre suas áreas, portanto sugere-se a 
inserção de uma passarela de conexão e turismo entre o 
mirante e a prainha para desfrute dos visitantes e das belas 
vistas. 
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Quadro 5 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE BARRAGEM DO 

GUARAPIRANGA 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

21 
Campo de futebol 
de grama 3 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O campo de futebol de grama demanda 
reforma completa para ajuste de sua 
delimitação, reinserção de grama, 
retificação do terreno, inserção de gols e 
instalação de mobiliário de apoio. 

22 Portaria 3 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria 2 deverá receber uma guarita 
de controle de acesso e apoio para os 
seguranças. 

H 
Food Park e 
Mobiliário de 
apoio 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 1 
(12 meses) 

Deverá ser inserido uma área de 
alimentação em containers ou estruturas 
móveis para apoio da visita e um 
mobiliário urbano para descanso e 
contemplação das vistas pelos visitantes. 
 

C 
A 
M 
I 
N 
H 
O 
S 

Caminhos de 
asfalto, caminhos 
de piso 
intertravado e 
caminhos de terra 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os caminhos deverão receber reformas 
nos trechos com buracos, fissuras, 
depressões ou outros problemas para 
evitar acidentes dos transeuntes e a 
ciclovia deverá receber pintura indicativa 
e sinalização. 

8 Horta 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

A horta encontra-se inserida em 
canteiros improvisados e deverá ser 
reformada para a inserção de canteiros 
mais apropriados e para servir de apoio 
à Educação Ambiental. 

9 
Refeitório e 
Vestiário 

REMOÇÃO 
MARCO 2 

(24 meses) 

O refeitório e vestiário encontram-se em 
uma edificação inapropriada de bambus 
e que não atende às necessidades atuais 
dos funcionários, devendo ser removida 
para que seja inserida uma nova 
estrutura mais adequada. 

10 
Barracão 
Operacional 

REMOÇÃO 
MARCO 2 

(24 meses) 

A construção em bambu deverá ser 
removida para que seja inserida uma 
nova estrutura mais adequada. 

11 Compostagem 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

A compostagem deverá ser reformada 
para que sejam inseridos locais mais 
apropriados para o armazenamento dos 
compostos orgânicos produzidos. 

M 
O 
B 

Lixeiras 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

As lixeiras deverão ser substituídas por 
lixeiras duplas de separação entre lixo 
orgânico e lixo reciclável. 
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Quadro 5 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE BARRAGEM DO 

GUARAPIRANGA 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

I 
L 
I 
Á 
R 
I 
O 

Bancos 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque possui bancos em concreto 
inadequados que deverão ser 
integralmente substituídos por novos e 
padronizados. 

Bebedouros 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os bebedouros deverão ser reformados 
em sua parte hidráulica e adaptados 
para atender aos pets. 

Sinalização 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser completamente substituída 
por uma nova sinalização indicativa e 
educativa padronizada. 

A 
Nova 
administração + 
WC 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserida uma nova estrutura 
em container para acomodar a 
administração e conjunto de sanitários. 
 

G 

Infra de 
Funcionários – 
Refeitório, 
Vestiário e 
Depósito de 
Materiais e 
Insumos 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverão ser inseridas novas estruturas 
não permanentes, em container, para 
melhor abrigar os usos operacionais e 
para abrigar os materiais, insumos e 
máquinas utilizadas no parque de forma 
segura e eficiente. 

F Vestiários e WC 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverão ser inseridos um novo conjunto 
de banheiros e um vestiário em 
estrutura não permanente para apoio 
dos frequentadores das quadras e 
usuários em geral. 

13 Pontilhão REMOÇÃO 
MARCO 3 

(36 meses) 

O pontilhão existente no local deverá ser 
retirado para dar lugar a um píer de 
acesso náutico. 

D 
Píer e ponto de 
parada náutico 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 3 
(36 meses) 

Deverá ser inserido um píer e ponto de 
parada náutico para acesso 
embarcações, atracadouro e embarque e 
desembarque de visitantes. 

C Passarela 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida passarela no local de 
alagamentos, que impossibilitam a 
conexão entre as duas partes do parque 
e para uma melhor ambiência do local e 
experiência ecoturística. 

I Estacionamento 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

O parque não possui área de 
estacionamento dos visitantes, se 
fazendo necessário a inserção de um 
local apropriado para este fim e para 
apoio de eventos. 
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F Vestiários e WC 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverão ser inseridos um novo conjunto 
de banheiros e um vestiário em 
estrutura não permanente para apoio 
dos frequentadores das quadras e 
usuários em geral. 

C Passarela 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida passarela no local de 
alagamentos, que impossibilitam a 
conexão entre as duas partes do parque 
e para uma melhor ambiência do local e 
experiência ecoturística. 

I Estacionamento 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

O parque não possui área de 
estacionamento dos visitantes, se 
fazendo necessário a inserção de um 
local apropriado para este fim e para 
apoio de eventos. 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS 

B 
Ponto de 
Alimentação 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

Sugere-se a inserção de um ponto de alimentação em 
container ou estrutura modular móvel para apoio aos 
visitantes. 

E 
Torre de 
Observação  

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

Sugere-se a inserção de uma torre de observação para 
atração de visitantes ao parque e para atender a demanda 
de birdwatching existente. 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 

O Quadro 6 apresenta a relação das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS e das INTERVENÇÕES 

OPCIONAIS para o PARQUE PRAIA SÃO PAULO, vide o número ou letra correspondente da 

infraestrutura ou estrutura indicada no ANEXO IV do EDITAL – PLANO ARQUITETÔNICO 

REFERENCIAL.  

Quadro 6 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE PRAIA SÃO PAULO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

A Portaria 1 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma portaria com 
área de guarita para descanso e 
proteção dos seguranças que 
monitoram o acesso de pedestres ao 
parque. 

B Bicicletário 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Um bicicletário para guarda de 
bicicletas dos usuários deverá ser 
inserido próximo à entrada do parque 
em estrutura não permanente, como 
containers. 
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Quadro 6 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE PRAIA SÃO PAULO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

C Administração 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida estrutura para 
abrigar a futura administração com 
espaço de copa, sala e 1 sanitário 
interno, de estrutura não permanente. 

D 

Infraestrutura de 
Funcionários: 
Vestiário, 
Refeitório, 
Depósito de 
Materiais e 
Insumos 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Para abrigar as refeições, troca e 
outros usos dos funcionários, deverá 
ser inserida uma estrutura não 
permanente dimensionada para todos 
os usos supracitados. 

E 
Portaria 2 
(Veículos) 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Neste local, deve-se inserir uma 
portaria com guarita para controle de 
acesso dos veículos do 
estacionamento. 

F WC 1 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma estrutura não 
permanente que abrigará um conjunto 
de banheiros feminino e 1 masculino, 
prevendo ainda sanitários para 
deficientes físicos e fraldário. 

G Área de Eventos 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Neste local, a atual estrutura metálica 
poderá ser mantida ou não para 
abrigar um espaço coberto para a 
realização de eventos como feiras 
temáticas, exposições e shows. 

H Food Park 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deve-se instalar no mínimo um 
equipamento que vise a provisão de 
alimentação ao usuário, podendo 
haver a instalação de containers de 
restaurantes, lanchonetes ou cafés 
para suprir a demanda futura de 
alimentação no parque no local, com 
mobiliário de apoio para refeições 
como mesas e cadeiras. 

I Estacionamento 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Para atender os visitantes que venham 
de carro ao parque, deverá ser inserido 
uma área de estacionamento de até 60 
vagas no local. 

J Cachorródromo 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

OBRIGATÓRIO 
Deverá ser inserido um cachorródromo 
para atender às necessidades de 
atividades com animais domésticos. 

K Campo de futebol 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserido um campo de 
futebol Society para a realização de 
partidas pelos frequentadores e 
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Quadro 6 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE PRAIA SÃO PAULO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

campeonatos. 

L 
Quadras de Beach 
Tênis e Área de 
Quiosques 1  

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverão ser inseridas duas quadras de 
beach tênis para atender a demanda 
dos moradores do entorno e para 
ressaltar o perfil de praia do parque, 
além quiosques cobertos com 
mobiliário de apoio para a realização 
de pequenos eventos como 
aniversários, festas, e etc. 

M WC 2 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma estrutura não 
permanente que abrigará um conjunto 
de banheiros feminino e 1 masculino, 
prevendo ainda sanitários para 
deficientes físicos e fraldário. 

N 
Rampa de 
Pedestres 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma rampa de 
pedestres para equacionar o acesso ao 
platô inferior do terreno. 

Q WC 3 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma estrutura não 
permanente que abrigará um conjunto 
de banheiros feminino e 1 masculino, 
prevendo ainda sanitários para 
deficientes físicos e fraldário. 

R 
Playground e 
Academia 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverão ser inseridas duas áreas para 
a implantação de uma academia ao ar 
livre, com equipamentos esportivos 
específicos e um playground com 
brinquedos para atender diferentes 
faixas etárias de crianças. 

S 
Área de quiosques 
2 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Com o intuito de atender a demanda 
para a realização de pequenos eventos 
como aniversários, festas, e etc, 
deverão ser inseridos quiosques 
cobertos com mobiliário de apoio. 

T Trilha 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma área de trilha 
com restos de manejo e ou pedrisco 
para caminhas dos visitantes pelo 
maciço arbóreo existente. 

U Passarela 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser construída uma passarela 
ecoturística para promover o acesso 
dos visitantes à área da REPRESA e de 
suas belas vistas, além de realizar a 
conexão dos visitantes de barco ao 
parque. 
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Quadro 6 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE PRAIA SÃO PAULO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

X 
Píer e ponto de 
parada náutico 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserido um píer e ponto de 
parada e atracagem de embarcações e 
para o embarque e desembarque de 
passageiros vindos de barco. 

M 
O 
B 
I 
L 
I 
Á 
R 
I 
O 

Postes de luz, 
bancos, lixeiras, 
sinalização, 
bebedouros e etc 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverão ser inseridos mobiliários 
urbanos como postes de luz de led ou 
iluminação solar; bancos em número 
adequado, espalhados pelas áreas do 
parque; lixeiras com separação de 
coleta seletiva e orgânica e de 
preferência com tampa; bebedouros 
com água filtrada e com atendimento 
para deficientes físicos, crianças e pets; 
sinalização indicativa dos 
equipamentos e áreas do parque, além 
de sinalização educativa com as 
espécies de fauna e flora do parque. 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS 

O 
Ciclo de 
bananeiras 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se a inserção de um ciclo de bananeiras que 
objetiva realizar o tratamento de resíduos de forma 
natural e para ser utilizado pela educação ambiental. 

P Horta Comunitária 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se inserção de uma horta em canteiros com a 
produção de hortaliças e verduras para reunião dos 
visitantes e para a educação ambiental. 

V 
Torre de 
Observação 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se a inserção de uma torre de observação das 
vistas da REPRESA e das aves aquáticas, que abundam o 
local. 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias  

O Quadro 7 apresenta a relação das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS e das INTERVENÇÕES 

OPCIONAIS para o PARQUE PRAIA DO SOL, vide o número ou letra correspondente da 

infraestrutura ou estrutura indicada no ANEXO IV do EDITAL – PLANO ARQUITETÔNICO 

REFERENCIAL.  
 

Quadro 7 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS – PARQUE PRAIA DO SOL 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  
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Quadro 7 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS – PARQUE PRAIA DO SOL 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

1 Portaria 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria possui portão metálico para 
acesso de pedestres e veículos e 
deverá receber a inserção de uma 
guarita móvel de apoio para proteção 
dos seguranças em intempéries. 

3 Portaria 3 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria possui portão metálico e 
acesso para pedestres e deverá 
receber a inserção de uma guarita 
móvel de apoio para proteção dos 
seguranças por intempéries. 

5 Paraciclos  
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os paraciclos se encontram próximos à 
entrada do parque e estão em bom 
estado de conservação, mas em 
número insuficiente à demanda dos 
frequentadores, devendo receber mais 
unidades.  

9 
Academia ao ar 
livre 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A academia ao ar livre se encontra em 
estado de conservação ruim, com 
peças enferrujadas e quebradas e 
deverá passar por reforma completa, 
com a troca dos equipamentos e 
adequação do piso. 

11 
Quadra de futebol 
de areia 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A quadra necessita de reforma no seu 
alambrado e realizar a inserção de 
arquibancadas de apoio para os 
campeonatos. 

13 
Quiosques em 
alvenaria 

DEMOLIÇÃO 
MARCO 1 

(12 meses) 

Os atuais quiosques em alvenaria 
deverão ser demolidos para ceder 
espaço para a inserção de um novo 
ponto de alimentação no parque, 
demanda antiga dos frequentadores. 

16 
Alameda de 
palmeiras 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O local se encontra em péssimo estado 
de conservação com caminhos com 
buracos e depressões e deverá ser 
reformado com inserção de piso 
permeável e composição paisagística. 

17 Playground 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O playground está em estado de 
conservação ruim com brinquedos 
quebrados e enferrujados e deverá 
receber reforma completa, com 
inserção de novo piso, nova cerca 
perimetral, novos brinquedos e 
mobiliário de apoio. 
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Quadro 7 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS – PARQUE PRAIA DO SOL 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

20 Praia 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A praia é muito utilizada por banhistas, 
mas necessita de limpeza do lixo em 
suas margens e infraestrutura de salva 
vidas, além de sinalização da área de 
banho com boias flutuantes. 

18 
Quadra 
poliesportiva de 
areia 1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A quadra se encontra em estado de 
conservação ruim, com alambrados 
quebrados e enferrujados e deverá 
passar por reforma completa. 

19 
Quadra 
poliesportiva de 
areia 2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A quadra se encontra em estado de 
conservação ruim, com alambrados 
quebrados e enferrujados e deverá 
passar por reforma completa. 

C 
A 
M 
I 
N 
H 
O 
S 

Ciclovia de asfalto 
e caminhos  

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os caminhos deverão receber reformas 
nos trechos com buracos, fissuras, 
depressões ou outros problemas para 
evitar acidentes dos transeuntes e a 
ciclovia deverá receber pintura 
indicativa e sinalização. Os caminhos 
de terra deverão receber inserção de 
pedrisco. 

E Food Park 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 1 
(12 meses) 

Deverão ser inseridas estruturas em 
container para abrigar um ponto de 
alimentação de apoio à área da ciclovia 
e áreas de gramado. 

2 
Portaria 2 - Acesso 
veículos 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O portão de acesso de veículos se 
encontra fechado atualmente e deverá 
receber reforma para que haja 
inserção de estrutura de controle de 
acesso para o estacionamento. 

4 
Área de estoque 
de mudas 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O local de guarda de mudas da 
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente se encontra em péssimo 
estado de conservação e em estrutura 
improvisada e deverá ser reformada 
para contar com espaço adequado de 
armazenamento e local coberto de 
apoio aos funcionários. 

6 Gramado 1 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O gramado está em estado de 
conservação ruim e possui depressões, 
buracos, restos de manejo e grama 
alta, devendo receber uma reforma 
completa de limpeza, inserção de nova 
terra e grama. 
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Quadro 7 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS – PARQUE PRAIA DO SOL 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

8 
Administração + 
WC  

REMOÇÃO 
MARCO 2 

(24 meses) 

A estrutura de administração e 
sanitários deverá ser removida e 
substituída por uma nova estrutura 
para melhor acomodar seus usos 
atuais. 

10 Área livre 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(12 meses) 

O local deverá ser reformado para 
receber a infraestrutura de 
funcionários, sendo necessárias as 
adaptações de água, luz e esgoto. 

21 Banheiro móvel 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O atual banheiro móvel em estrutura 
de container deverá ser integralmente 
reformado e ampliado para atender à 
alta demanda dos frequentadores no 
local e apoio ao uso da praia. 

M 
O 
B 
I 
L 
I 
Á 
R 
I 
O 
 

Lixeiras 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

As lixeiras deverão ser substituídas por 
lixeiras duplas de separação entre lixo 
orgânico e lixo reciclável. 

Bancos 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque possui bancos em concreto 
inadequados que deverão ser 
integralmente substituídos por novos e 
padronizados. 

Bebedouros 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os bebedouros deverão ser 
reformados em sua parte hidráulica e 
adaptados para atender aos pets. 

Sinalização 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser completamente substituída 
por uma nova sinalização indicativa e 
educativa padronizada. 

Postes de Luz 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os postes de iluminação solar não 
estão operantes e deverão ser 
integralmente reformados. 

C 
Administração + 
WC e Centro de 
Visitantes 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserida uma nova 
estrutura em container para abrigar a 
nova administração, conjunto de 
sanitários e Centro de Visitantes. 

D 

Vestiário, 
Refeitório e 
Barracão 
Operacional 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque não possui local adequado 
para alimentação e troca dos 
funcionários e demanda local para a 
guarda de materiais e insumos e deve 
ser inserida estrutura em container ou 
para abrigar refeitório, vestiário e 
depósito de itens do parque. 
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G Deck de lazer 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserido um deck em 
madeira para contemplação e 
descanso dos visitantes próximo à área 
da praia. 

A 

Núcleo de 
Educação 
Ambiental – 
Parque Escola 

NOVA 
INTERVENÇÃO - 

Nova Estrutura  

MARCO 3 
(36 meses) 

Deverá ser inserida estrutura em 
container ou outro material modular 
móvel para configurar o local de 
educação ambiental do parque com 
programa específico, aulas e 
infraestrutura de apoio. 

I Passarela 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 3 
(36 meses) 

Faz-se necessária a inserção de uma 
passarela de conexão entre o píer e 
ponto de parada náutico, que receberá 
os visitantes de barco ao parque, com 
a praia e acesso às outras 
infraestruturas do local. 

 
J 

Píer e ponto de 
parada náutico 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 3 
(36 meses) 

É necessário que seja inserido um píer 
e ponto de parada náutico para acesso 
e atracagem de embarcações e 
embarque e desembarque dos 
visitantes vindos de barco ao parque. 

H 
Píer de apoio ao 
banho 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverão ser inseridos píers para banho 
de sol e escadas de apoio ao banho 
para maior desfrute do espaço 
aquático 

7 Estacionamento 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O atual piso asfaltado livre deverá 
receber uma reforma completa para se 
adequar ao uso de estacionamento, 
devendo receber pintura e sinalização 
indicativa e estrutura de cobrança e 
controle de acesso. 

15 Orla 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

A orla do parque está em bom estado 
de conservação e deverá receber 
enriquecimento de vegetação nativa 
para proteção do solo, composição 
vegetal e mobiliário urbano. 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS 

B 
Pista de Skate ou 
pump track 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se a inserção de uma pista de skate com bowls e 
street skate ou de uma pista de pump track,baseado na 
demanda atual dos frequentadores. 

F 
Ponto de 
alimentação 2 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se que seja inserida uma estrutura de 
alimentação em container ou material modular móvel 
para servir de apoio aos banhistas e visitantes que 
queiram desfrutar das belas vistas da orla e praia. 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 

O Quadro 8 apresenta a relação das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS e das INTERVENÇÕES 

OPCIONAIS para o PARQUE LINEAR CASTELO, vide o número ou letra correspondente da 
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infraestrutura ou estrutura indicada no ANEXO IV do EDITAL – PLANO ARQUITETÔNICO 

REFERENCIAL. 

Quadro 8 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS – PARQUE LINEAR CASTELO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

1 Área vagas 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A área de vagas lindeira ao parque 
deverá ser formalizada com a 
demarcação de vagas e sinalização. 

2 Portaria 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria 1 se encontra em bom 
estado de conservação e deverá 
receber apenas guarita para resguardo 
dos seguranças. 

6 Trilha 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A trilha deverá receber guarda corpos 
em alguns trechos, sinalização 
educativa e indicativa do trajeto e 
bancos de apoio. Além disso, deverá 
ter seu revestimento composto por 
triturado de manejo vegetal. 

7 Trilha 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A trilha deverá receber guarda corpos 
em alguns trechos, sinalização 
educativa e indicativa do trajeto e 
bancos de apoio. Além disso, deverá 
ter seu revestimento composto por 
triturado de manejo vegetal. 

10 Horta 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os canteiros da horta são improvisados 
e se encontram em estado de 
conservação ruim e deverão ser 
reformados para melhor atender as 
visitas e apoio da educação ambiental. 

3 Paraciclos 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os paraciclos se encontram próximos à 
entrada do parque e estão em bom 
estado de conservação, mas em 
número insuficiente à demanda dos 
frequentadores, devendo receber mais 
unidades. Também devem receber 
manutenção periódica e pintura 
antiferrugem. 

4 
Área livre com 
bancos 

REFORMA 
PONTUAL  

MARCO 2 
(24 meses) 

O local deverá ter seu piso de terra 
reformado para um revestimento 
adequado para receber a intervenção 
da sinalização indicativa com as 
espécies animais e vegetais do parque. 
 

12 Passarela Principal 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

A atual passarela de madeira deverá 
ser integralmente reformada e um 
material mais resistente e duradouro, 
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Quadro 8 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS – PARQUE LINEAR CASTELO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

como madeira plástica, deverá ser 
utilizado nesta recuperação. 

13 
Passarela 
secundária 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

A passarela está em estado de 
conservação ruim e deverá ser 
totalmente reformada - vide passarela 
principal. 

M 
O 
B 
I 
L 
I 
Á 
R 
I 
O 
 

Lixeiras 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

As lixeiras deverão ser substituídas por 
lixeiras duplas de separação entre lixo 
orgânico e lixo reciclável. 

Bancos 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque possui bancos em madeira 
inadequados que deverão ser 
integralmente substituídos por novos e 
padronizados. 

Bebedouros 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O bebedouro existente deverá ser 
reformado em sua parte hidráulica e 
novos bebedouros deverão ser 
inseridos. 

Sinalização 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser completamente substituída 
por uma nova sinalização indicativa e 
educativa padronizada. 

Postes de Luz 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque não possui iluminação por 
postes e estes deverão ser inseridos 
nas passarelas, trilhas e nova área. 

A 
Píer e ponto de 
parada náutico 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 3  
(36 meses) 

É necessário que seja inserido um píer 
e ponto de parada náutico para 
embarque e desembarque, atracagem 
e acesso dos visitantes de barco. 

5 
Centro de 
visitantes 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

No lugar da atual administração que 
será realocada, deverá operar o Centro 
de apoio à visitação onde existirão 
profissionais qualificados para 
transmitir as informações sobre o 
parque. 

11 Mirante Natural 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O local deverá receber terraplanagem 
e limpeza para receber a estrutura do 
mirante e ponto de alimentação.  

14 
Torre de 
Observação 

DEMOLIÇÃO 
MARCO 4 

(48 meses) 

A atual torre de observação se 
encontra em estado de conservação 
ruim e deverá ser demolida para 
receber uma nova estrutura. 
 

15 Córrego 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverão ser inseridas eco barreiras de 
contenção do lixo e itens sólidos do 
esgoto e ser realizada limpeza 



                                                                    
 

Página 34 de 52 

 

Quadro 8 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS – PARQUE LINEAR CASTELO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

periódica geral. 

B 
Mirante e ponto 
de alimentação 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserido um mirante com 
ponto de alimentação de apoio à 
visitação do parque e suas belas vistas. 

D 
Torre de 
Observação  

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma nova torre de 
observação com foco em birdwatching 
com uma estrutura mais atrativa e que 
permita o acesso de cadeirantes e 
idosos através de rampas de acesso. 

G 
Sinalização 
Educativa 
Ambiental 

NOVA 
INTERVENÇÃO - 

Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

No local de área livre com bancos 
deverá ser inserida sinalização 
educativa sobre as espécies animais e 
vegetais do parque. 

H 

Administração, 
vestiário, 
refeitório, 
depósito e WC 2 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

O parque não possui local adequado 
para alimentação e troca dos 
funcionários e demanda local para a 
guarda de materiais e insumos do 
parque, portanto deve ser inserida 
estrutura em container ou outro 
material modular móvel para abrigar 
refeitório, vestiário e depósito de itens 
de apoio aos trabalhos no parque. 
Além disso deverá ser inserido um 
novo conjunto de sanitários de apoio. 

I Nova Portaria  
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

O parque não possui acesso próximo à 
Avenida Atlântica e deverá ser 
construída nova portaria na Avenida 
Arlindo Ferreira com guarita, portão e 
mobiliário urbanos de apoio. 

J 
Área de 
equipamentos de 
ginástica 

NOVA 
INTERVENÇÃO - 

Nova Estrutura  

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida nova área com 
equipamentos de ginástica para 
utilização dos frequentadores. 

K 
Pista de Mountain 
bike 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

É necessária a inserção de uma pista 
de mountain bike para atender a 
demanda dos ciclistas de aventura. 

L Playground 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

O parque não possui área recreativa 
para crianças e deverá ser inserido um 
novo playground para este fim. 
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INTERVENÇÕES OPCIONAIS 

C 
Decks de lazer 
suspensos 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se que sejam inseridos dois decks em madeira 
para descanso e contemplação dos usuários e das belas 
vistas da represa. 

E 
Decks de lazer em 
área alagável 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se que sejam inseridos dois decks em madeira 
para descanso e contemplação dos usuários na área 
alagável do parque. 

F 
Passarela de 
acesso 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova estrutura 

Sugere-se a inserção de uma passarela de conexão entre 
a trilha 2 e a passarela principal para melhorar o fluxo de 
visitantes no parque 

M Arvorismo 
NOVA 

INTERVENÇÃO - 
Nova Estrutura 

Sugere-se que seja inserida uma estrutura para 
arvorismo com cobrança de ingresso e infraestrutura de 
apoio. É necessário que seja realizado um estudo técnico 
e ambiental específico para confirmar a viabilidade da 
inserção neste local. 

N Trilha equestre 
NOVA 

INTERVENÇÃO - 
Nova Estrutura 

É possível a inserção de trajeto para passeios a cavalo, 
com eventual cobrança pelo usufruto. A eventual 
construção depende de aprovação do PODER 
CONCEDENTE, que deverá avaliar seus impactos. 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 

O Quadro 9 apresenta a relação das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS e das INTERVENÇÕES 

OPCIONAIS para o PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO, vide o número ou letra 

correspondente da infraestrutura ou estrutura indicada no ANEXO IV do EDITAL – PLANO 

ARQUITETÔNICO REFERENCIAL.  

Quadro 9 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

1 Área vagas 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A área de vagas lindeira ao parque 
deverá ser formalizada com a 
demarcação de vagas e sinalização 
indicativa.  

2 Portaria 1 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria 1 deverá ter seu portão 
reformado e receber guarita móvel 
para resguardo dos seguranças. 

7 
Academia ao ar livre 
1 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

O local deverá ter seus equipamentos 
metálicos reformados e estes devem 
receber manutenção periódica de 
pintura e antiferrugem. 

9 
Campo de futebol 
de grama 1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O campo de futebol de grama está com 
estado de conservação ruim, com solo 
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Quadro 9 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

exposto e demanda reforma completa 
para inserção de nova grama, pintura 
indicativa, novos gols e mobiliário de 
apoio com bancos e lixeiras. 

10 Portaria 2 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O portão de acesso deverá receber 
guarita móvel para apoio e proteção 
dos seguranças. 

12 
Academia ao ar livre 
2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os atuais equipamentos metálicos 
estão em estado de conservação ruim 
e deverão ser substituídos por novos e 
o local deverá receber um deck 
elevado pois este trecho inunda na 
época das cheias.  

14 Portaria 3 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria está com seu gradil metálico 
vandalizado e deverá ser reformada 
requalificá-lo e receber guarita de 
apoio dos seguranças.  

15 Playground 1 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O local está em péssimo estado de 
conservação, demandando a troca dos 
atuais brinquedos por novos e inserção 
de bancos e lixeiras. 

17 Portaria 4 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O portão de acesso está em estado de 
conservação ruim e demanda a sua 
troca completa e adicionalmente, a 
inserção de uma guarita de apoio para 
seguranças. 

12 
Academia ao ar livre 
2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os atuais equipamentos metálicos 
estão em péssimo estado de 
conservação e deverão ser substituídos 
por nova infraestrutura de ginástica 

23 Prainha 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A prainha deverá receber reforma de 
limpeza e readequação do uso de 
banho como a inserção de boias de 
sinalização e torre de guarda vidas. 

24 
Campo de 
aeromodelismo 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A área é muito e há tempos utilizada 
por frequentadores do parque e 
deverá ser mantida, recebendo apenas 
bancos e lixeiras de apoio. A grama 
deve ser aparada periodicamente. 

25 Praia 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A praia deverá receber reforma de 
limpeza e readequação do uso de 
banho como a inserção de boias de 
sinalização e torre de guarda vidas. 
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Quadro 9 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

27 Playground 2 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O local está em péssimo estado de 
conservação, demandando a troca dos 
atuais brinquedos por novos. 
 
 

28 
Campo de futebol 
de grama 2 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O campo de futebol de grama está com 
estado de conservação ruim, e 
demanda reforma completa para 
inserção de nova grama, pintura 
indicativa, novos gols e mobiliário de 
apoio com bancos e lixeiras. 

29 
Academia ao ar livre 
4 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os atuais equipamentos metálicos 
estão em péssimo estado de 
conservação e deverão ser substituídos 
por nova infraestrutura de ginástica. 

C 
A 
M 
I 
N 
H 
O 
S 

Caminhos 
cimentados e 
caminhos de terra 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os caminhos deverão receber reformas 
nos trechos com buracos, fissuras, 
depressões ou outros problemas para 
evitar acidentes dos transeuntes. Os 
caminhos de terra deverão receber 
inserção de pedrisco. 

3 Paraciclos 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os paraciclos se encontram próximos à 
entrada do parque e em estado de 
conservação regular, devendo ser 
recuperados e receber mais unidades 
pois estão em quantidade insuficiente. 
Também devem receber manutenção 
periódica e pintura antiferrugem. 

4 
Gramado com 
mesas 1 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

A área de gramado deverá ser 
reformada e receber novo mobiliário 
de apoio com mesas e cadeiras 
padronizadas e mais confortáveis para 
o usufruto dos frequentadores. 

5 
Gramado com 
mesas 2 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

A área de gramado deverá ser 
reformada e receber novo mobiliário 
de apoio com mesas e cadeiras 
padronizadas e mais confortáveis para 
o usufruto dos frequentadores. 

18 
Área de mesas de 
xadrez 1 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O local deverá ser reformado para 
recuperação das mesas e bancos em 
concreto. 
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Quadro 9 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

13 Jardim de chuva 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O local deverá ser reformado e receber 
sinalização educativa. 

22 Área de pesca 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO  
(24 meses) 

O local é utilizado informalmente por 
pescadores e deverá ser formalizado 
com sinalização indicativa e regras. 
 

B 

Administração, Infra 
de funcionários, WC 
1 e Centro de 
Visitantes 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserida uma estrutura em 
container ou modular com a sede da 
administração do parque, além de 
vestiário, copa, refeitório para 
funcionários e depósito de materiais e 
insumos do parque. Além disso, esta 
estrutura também deve contar com um 
conjunto de sanitários para os usuários 
e um Centro de Visitantes com as 
informações do parque e visitação. 
Destaque-se que a estrutura foi 
posicionada próximo ao gradil para 
facilitar a ligação de água e esgoto ao 
local. A iluminação do conjunto deve 
ser através de placas solares e este 
deve estar elevado do chão para evitar 
problemas de inundação na época das 
cheias. 

C 
Ponto de 
alimentação 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Sugere-se a inserção de um ponto de 
alimentação em container ou estrutura 
modular móvel para apoio da visita. 
Destaque-se que a estrutura foi 
posicionada próximo ao gradil para 
facilitar a ligação de água e esgoto ao 
local. A iluminação do conjunto deve 
ser através de placas solares e este 
deve estar elevado do chão para evitar 
problemas de inundação na época das 
cheias. 

E Conjunto WC móvel 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserido um novo conjunto 
de sanitários móvel para apoio dos 
frequentadores das da academia ao ar 
livre e área de bancos e porque o outro 
conjunto de sanitários previsto está 
distante do local. 

M 
O 
B 
I 

Lixeiras 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

As lixeiras deverão ser substituídas por 
lixeiras duplas de separação entre lixo 
orgânico e lixo reciclável e em maior 
número, espalhadas pelo parque. 
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Quadro 9 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

L 
I 
Á 
R 
I 
O 
 

Bancos 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque possui bancos em concreto 
que deverão ser integralmente 
substituídos por novos e padronizados. 

Bebedouros 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os bebedouros deverão ser 
reformados em sua parte hidráulica e 
adaptados para atender aos pets. 
Novos bebedouros deverão ser 
inseridos na nova área do parque. 

Sinalização 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser completamente substituída 
por uma nova sinalização indicativa e 
educativa padronizada. 

Postes de Luz 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os postes de iluminação solar não 
estão operantes e deverão ser 
integralmente reformados. Novos 
postes deverão ser inseridos pelo 
parque, principalmente nas novas 
estruturas. 

A 
Centro de Educação 
Ambiental – 
Parque Escola 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 3 
(36 meses) 

No local do Gramado 1 com mesas 
deverão ser inseridas 2 estruturas em 
container ou outro material modular 
móvel para configurar o local de 
educação ambiental do parque com 
programa específico, aulas e 
infraestrutura de apoio. 

G 
Píer e ponto de 
parada náutico 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova estrutura 

MARCO 3 
(36 meses) 

É necessário que seja inserido um píer 
e ponto de parada náutico para 
embarque e desembarque, atracagem 
e acesso dos visitantes vindos de barco 

6 Pontilhão 1 REMOÇÃO 
MARCO 4 

(48 meses) 

O atual pontilhão em estrutura plástica 
e flutuante deverá ser removido para 
dar lugar à passarela ecoturística. 

16 Córrego 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O córrego deverá receber limpeza 
completa e periódica. 

19 Pontilhão 2 REMOÇÃO 
MARCO 4 

(48 meses) 

O atual pontilhão em estrutura plástica 
e flutuante deverá ser removido para 
dar lugar à passarela ecoturística. 

30 
Percurso em área 
alagável – Trilha de 
pedestres/ equestre 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

O percurso informal próximo à área 
alagável deverá receber reforma para 
criar um caminho formalizado para 
acesso dos visitantes e conexão com a 
nova portaria prevista na Avenida 
Francisco René de Jaegher.  Além 
disso, será o único local permitido para 
passeios a cavalo no parque. 
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Quadro 9 – Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

31 Rio Bonito 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O rio deverá receber a inserção de eco 
barreiras para auxiliar na contenção do 
esgoto doméstico que se direciona à 
REPRESA e que deverá receber limpeza 
periódica. 

32 Rio das Pedras 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O rio deverá receber a inserção de eco 
barreiras para auxiliar na contenção do 
esgoto doméstico que se direciona à 
REPRESA e que deverá receber limpeza 
periódica. 

D 
Passarela 
ecoturística 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma passarela em 
madeira, madeira plástica ou outro 
material resistente para percurso dos 
visitantes e turistas no parque e para 
qualificar a experiência do avistamento 
de fauna nas áreas alagáveis. 

F Torre de Observação  
NOVA 

INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Sugere-se a inserção de uma torre de 
observação para atração de visitantes 
ao parque e para atender a demanda 
de birdwatching existente. 

J Nova Portaria  
NOVA 

INTERVENÇÃO 
- Nova estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

O parque não possui acesso próximo à 
Avenida Francisco René de Jaegher e 
deverá ser construída nova portaria 
neste local com guarita, portão e 
mobiliário urbanos de apoio. 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS 

H 
Nova praia e deck de 
lazer 

NOVA 
INTERVENÇÃO 

Reforma 
estrutura 

A praia do parque possui belas vistas da represa e 
sugere-se a instalação de um deck de lazer para desfrute 
dos visitantes e formalização da área de banho, com 
inserção de boias de sinalização e estrutura de salva 
vidas. 

I Mirante 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
- Nova estrutura 

Sugere-se a inserção de um mirante na ponta do parque 
e próximo à Praia para avistamento das belas vistas da 
represa pelos turistas e frequentadores. 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 

O Quadro 10 apresenta a relação das INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS e das 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS para o PARQUE LINEAR SÃO JOSÉ.  
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Quadro 10 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR SÃO JOSÉ 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
Item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

1 Portaria 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria 1 deverá ter seu portão 
reformado e receber guarita móvel 
para resguardo dos seguranças 

3 Playground 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O local está em péssimo estado de 
conservação, demandando a troca dos 
atuais brinquedos por novos e inserção 
de bancos e lixeiras. 

9 Horta 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A horta hoje se encontra inserida em 
canteiros improvisados e deverá ser 
reformada para a inserção de canteiros 
mais apropriados e para servir de 
apoio à Educação Ambiental. 

10 Viveiro 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

O atual viveiro se encontra em 
estrutura improvisada e que deverá ser 
substituído por uma mais qualificada. 

11 Trilha  
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A trilha deverá receber guarda corpos 
em alguns trechos, sinalização 
educativa e indicativa do trajeto e 
bancos de apoio. Além disso, deverá 
ter seu revestimento composto por 
triturado de manejo vegetal. 

14 Academia ao ar livre 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

A academia ao ar livre se encontra em 
estado de conservação ruim, com 
peças enferrujadas e quebradas e 
deverá passar por reforma completa, 
com a troca dos equipamentos e 
adequação do piso. 

16 
Quadras 
poliesportivas de 
areia 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 1 
(12 meses) 

As duas quadras se encontram em 
estado de conservação ruim, com 
alambrados quebrados e enferrujados 
e deverá passar por reforma completa. 

20 Compostagem 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A compostagem deverá ser reformada 
para que sejam inseridos locais mais 
apropriados para o armazenamento 
dos compostos orgânicos produzidos. 

21 Portaria 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

A portaria possui portão de metálico 
para acesso de pedestres e veículos e 
deverá receber a inserção de uma 
guarita móvel de apoio para proteção 
dos seguranças por intempéries. 

C 
A 
M 
I 
N 

Caminhos de piso 
intertravado, 
caminhos de terra e 
ciclovia asfaltada 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 1 
(12 meses) 

Os caminhos deverão receber reformas 
nos trechos com buracos, fissuras, 
depressões ou outros problemas para 
evitar acidentes dos transeuntes e a 
ciclovia deverá receber pintura 
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Quadro 10 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR SÃO JOSÉ 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
Item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

H 
O 
S 

indicativa e sinalização. Os caminhos 
de terra deverão receber inserção de 
pedrisco. 

2 Paraciclos 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os paraciclos se encontram próximos à 
entrada do parque e em estado de 
conservação regular, devendo ser 
recuperados e receber mais unidades 
pois estão em quantidade insuficiente. 
Também devem receber manutenção 
periódica e pintura antiferrugem. 

5 
Cerca de separação 
do córrego 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

A cerca deverá ser reformada com a 
inserção de vegetação nativa.  

7 Administração REMOÇÃO 
MARCO 2 

(24 meses) 

A atual estrutura de administração 
deverá ser removida para receber uma 
intervenção em container ou modular 
com os usos operacionais e de gestão. 

8 
Barracão 
operacional 

DEMOLIÇÃO 
MARCO 2 

(24 meses) 

O atual local em estrutura de madeira 
para troca dos funcionários e 
armazenamento deverá ser demolido 
já que será inserida uma nova 
estrutura de apoio para este fim. 

D 

Administração, 
vestiário, copa e 
refeitório de 
funcionários e WC 1 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserida uma estrutura em 
container ou modular com a sede da 
administração do parque, além de 
vestiário, copa, refeitório para 
funcionários e depósito de materiais e 
insumos do parque. Além disso, esta 
estrutura também deve contar com um 
conjunto de sanitários para os usuários 
destaca-se que a estrutura foi 
posicionada próximo ao gradil para 
facilitar a ligação de água e esgoto. 

6 Área livre 1 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

O local deverá ter seu terreno 
adaptado para receber novas estrutura 
de apoio à visitação. 

B 
Ponto de 
alimentação 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser inserida uma estrutura não 
permanente, como container, para a 
implantação de um ponto de 
alimentação para venda de alimentos e 
bebidas para apoio das visitas ao 
parque. 

C 
Área coberta para 
atividades 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 2 
(24 meses) 

Sugere-se a inserção de um deck de 
madeira com cobertura metálica para 
abrigar as atividades gratuitas do 
parque como yoga e alongamento. 
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Quadro 10 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR SÃO JOSÉ 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
Item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

M 
O 
B 
I 
L 
I 
Á 
R 
I 
O 
 

Lixeiras 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

As lixeiras deverão ser substituídas por 
lixeiras duplas de separação entre lixo 
orgânico e lixo reciclável e em maior 
número, espalhadas pelo parque. 

Bancos 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

O parque possui bancos em concreto 
que deverão ser integralmente 
substituídos por novos e padronizados. 

Bebedouros 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 2 
(24 meses) 

Os bebedouros deverão ser 
reformados em sua parte hidráulica e 
adaptados para atender aos pets. 
Novos bebedouros deverão ser 
inseridos na nova área do parque. 

Sinalização 
REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 2 
(24 meses) 

Deverá ser completamente substituída 
por uma nova sinalização indicativa e 
educativa padronizada. 

12 
Área de estar com 
bancos 1 

REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 3 
(36 meses) 

O local se encontra em estado de 
conservação regular e deverá ter parte 
de seus bancos em concreto 
reformados por apresentarem 
estrutura em ferro exposta e quebra 
de partes das peças, devendo receber 
também manutenção periódica.  

4 Córrego São José 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O córrego deverá receber a inserção de 
eco barreiras em seus rios e córregos 
para auxiliar na contenção do esgoto 
doméstico que se direciona à REPRESA 
e que deverá receber limpeza 
periódica. 

15 Área Livre 2 
REFORMA 
PONTUAL 

MARCO 4 
(48 meses) 

O local deverá ser adaptado para 
receber a pista de skate street. 

17 
Passarela de 
madeira 

REFORMA 
COMPLETA 

MARCO 4 
(48 meses) 

A atual passarela de madeira deverá 
ser integralmente reformada e um 
material mais resistente e duradouro, 
como madeira plástica, deverá ser 
utilizado nesta recuperação. 

18 Quadra cimentada DEMOLIÇÃO MARCO 4 
(48 meses) 

A quadra cimentada inunda na época 
da cheia e sofre constantes 
infiltrações, devendo ser demolida 
para receber a nova estrutura 
proposta. 

19 Anfiteatro ao ar livre DEMOLIÇÃO MARCO 4 
(48 meses) 

O anfiteatro em concreto é pouco 
utilizado e cria passivos de segurança 
por estar em local isolado, devendo ser 
demolido para receber a estrutura da 
torre de observação de aves.  
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Quadro 10 - Intervenções OBRIGATÓRIAS e OPCIONAIS e PRAZOS - PARQUE LINEAR SÃO JOSÉ 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Nº do 
Item 

Infraestrutura 
Tipo de 

Intervenção 
Prazo Diagnóstico e Diretrizes  

A Ponte de conexão 
NOVA 

INTERVENÇÃO 
- Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma passarela de 
conexão suspensa por cima do córrego 
e que interligará o parque com a área 
do playground, hoje sem interligação. 
 

F 
Deck suspenso de 
lazer e eventos 

NOVA 
INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

MARCO 4 

(48 meses) 

Sugere-se a inserção de um deck de 
lazer suspenso com degraus que possa 
formar uma plateia para descanso, 
contemplação e realização de eventos 
educacionais e comunitários. 

G Pista de Skate Street 
NOVA 

INTERVENÇÃO 

Nova Estrutura 

MARCO 4 
(48 meses) 

Deverá ser inserida uma pista de skate 
street para atender à demanda dos 
frequentadores que utilizam a área da 
atual quadra cimentada em área 
alagável, local inapropriado para a 
prática. 

INTERVENÇÕES OPCIONAIS 

E Torre de Observação  
NOVA 

INTERVENÇÃO 
Nova Estrutura 

Sugere-se a inserção de uma torre de observação para 
atração de visitantes ao parque e para atender a 
demanda de birdwatching existente. 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 

4. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 

Os PARQUES DA ORLA DA REPRESA GUARAPIRANGA se localizam em área de manancial 

de extrema relevância ambiental para a cidade de São Paulo e necessitam de 

intervenções de requalificação dos seus recursos naturais, podendo estas ser divididas em 

diferentes eixos temáticos: SOLO, ÁGUA, BOAS PRÁTICAS DE MANEJO DA VEGETAÇÃO e 

ENRIQUECIMENTO ARBÓREO. 

Todas as intervenções deverão ser aprovadas previamente pela Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente (SVMA) antes da sua execução.  

As intervenções deverão ser realizadas em até 48 meses da data de início da CONCESSÃO. 

SOLO 
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Os PARQUES deverão receber intervenções de recuperação das margens de seus recursos 

hídricos, como rios e córregos, para equacionar a erosão e assoreamento e que ocasiona 

a piora da qualidade da água conforme localizado nas Figuras 13 e 14. 

O PARQUE GUARAPIRANGA deverá receber reforma de requalificação de seu talude, 

localizado na área de orla, com o objetivo de evitar a erosão e deslizamento do solo, 

podendo ocasionar acidentes e perda de vegetação conforme indicado na Figura 8. 

Figura 8 – Erosão no talude do PARQUE GUARAPIRANGA 

 

Fonte: Acervo São Paulo Parcerias 

Os solos expostos, ou seja, sem vegetação, deverão receber a inserção de vegetação 

nativa da Mata Atlântica endêmica ou de grama, esta última no caso de áreas de uso 

público e que possuam pisoteio. 

ÁGUA 

Os PARQUES deverão receber a inserção de ecobarreiras em seus rios e córregos para 

auxiliar na contenção do esgoto doméstico que se direciona à REPRESA e que deverá 

receber limpeza periódica conforme Figura 9 e localizado nas Figuras 13 e 14. 

Figura 9 – Exemplos de eco barreiras 
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Fonte: Ecobarreira – Uma estrutura de barreira ecológica que impede a chegada do lixo flutuante ao Rio. - 

.:RADIO SERRA FM - CUIABÁ/MT - (65) 3661-7835:. (radioserrafm-cba.com.br) e Lixo flutuante preso na 

ecobarreira é retirado do Rio do Peixe - Notícia Hoje (noticiahoje.net). Acesso: 13/12/2021 

https://radioserrafm-cba.com.br/noticia/22030/ecobarreira-uma-estrutura-de-barreira-ecologica-que-impede-a-chegada-do-lixo-flutuante-ao-rio
https://radioserrafm-cba.com.br/noticia/22030/ecobarreira-uma-estrutura-de-barreira-ecologica-que-impede-a-chegada-do-lixo-flutuante-ao-rio
https://noticiahoje.net/lixo-flutuante-preso-na-ecobarreira-e-retirado-do-rio-do-peixe/
https://noticiahoje.net/lixo-flutuante-preso-na-ecobarreira-e-retirado-do-rio-do-peixe/
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O Programa Córrego Limpo1 realizado pela SABESP, deverá contemplar os rios e córregos 
pertencentes aos PARQUES através de solicitação da CONCESSIONÁRIA. 

BOAS PRÁTICAS DE MANEJO DA VEGETAÇÃO 

As áreas de gramado, canteiros e trilhas dos PARQUES deverão receber manejo mínimo 

com o objetivo que a vegetação específica destes locais seja preservada para servir de 

habitat e fonte de alimento de espécies de animais, principalmente da avifauna. Em 

alguns parques municipais, observa-se que o corte da grama é realizado de maneira 

ostensiva com o objetivo estético de manutenção, desconsiderando que em alguns locais, 

esta grama deverá ser de maior porte para atingir a sua vocação ambiental. 

Deverá ser realizado o manejo e retirada da “erva de bixo”2 na áreas alagáveis dos 

PARQUES conforme indicado na Figura 10 abaixo e nas Figuras 12, 13 e 14. 

Figura 10 – Vegetação exótica “Erva de bixo” 

 

Fonte: Plantas que curam: Erva-de-bicho (wwwplantasquecuram.blogspot.com). Acesso: 13/12/2021 

                                                      
1
 Sabesp » Transparência » Córrego Limpo 

2
 “Originada no continente americano, a erva de bicho é uma planta que pertence à família Polygonaceae e 

tem como nome científico Polygonum acre. Ela pode crescer em várzeas, em pântanos e em locais que 
existam percursos de água”. Fonte: Erva de Bicho combate hemorroidas: veja os benefícios da planta | Cura 
Natural (naturalcura.com.br). Acesso: 13/12/2021 

http://wwwplantasquecuram.blogspot.com/2013/10/erva-de-bicho.html
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=116
https://www.naturalcura.com.br/erva-de-bicho/
https://www.naturalcura.com.br/erva-de-bicho/
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As áreas de estacionamento e áreas gramadas específicas deverão receber “jardins de 

polinizadores”3 conforme Figura 11 e localizado nas  Figuras 12 e 13. 

Figura 11 – Jardim de polinizadores do estacionamento do PARQUE GUARAPIRANGA 

 

Fonte: Acervo São Paulo Parcerias 

  

                                                      
3
 Fonte: O que é um jardim polinizador – tipos de plantas que atraem polinizadores - Os Jardins de Sanne 

(les-jardins-de-sanne.com). Acesso: 13/12/2021 

https://pt.les-jardins-de-sanne.com/o-que-e-um-jardim-polinizador-tipos-de-plantas-que-2/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20um%20jardim%20polinizador%3F%20Em%20termos,outra%20ou%2C%20em%20alguns%20casos%2C%20dentro%20das%20flores.
https://pt.les-jardins-de-sanne.com/o-que-e-um-jardim-polinizador-tipos-de-plantas-que-2/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20um%20jardim%20polinizador%3F%20Em%20termos,outra%20ou%2C%20em%20alguns%20casos%2C%20dentro%20das%20flores.
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ENRIQUECIMENTO ARBÓREO 

Os PARQUES possuem diversas áreas de maciço arbóreo com vazios que têm o potencial 

de receber enriquecimento arbóreo. Desta forma, estes deverão receber o plantio de 

10.000 (dez mil) novas mudas de árvores da Mata Atlântica endêmica conforme indicado 

na PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SMMA/DEPAVE Nº 17 DE 9 

DE OUTUBRO DE 20014. 

Deverá ser realizado um estudo espécífico de plantio das espécies arbóreas nas zonas 

definidas por este PROGRAMA com a aprovação da SVMA, conforme indicado nas Figuras 

12, 13 e 14. 

As intervenções de plantio de novas mudas deverá contemplar os seguintes locais por 

parque: 

Parque Guarapiranga: a área das trilhas onde se encontram caminhos informais que 

deverão receber recomposição arbórea. 

Parque Barragem do Guarapiranga: recomposição da área de maciço arbóreo localizada 

próxima à administração. 

Parque Praia São Paulo: na área da futura trilha para consolidar os maciços arbóreos já 

existentes. 

Parque Praia do Sol: na área da atual marina que será removida para dar lugar à 

recomposição do maciço arbóreo existente. 

Parque Linear Castelo: na área de maciço arbóreo, com destaque nos locais de borda das 

trilhas. 

Parque Linear Nove de Julho:  na área de remanescente de maciço arbóreo e bordas das 

áreas da REPRESA 

Parque Linear São José: na área de remanescente de maciço arbóreo e na área da mata 

ciliar do córrego.  

                                                      
4
 Fonte: PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SMMA/DEPAVE Nº 17 DE 9 DE OUTUBRO 

DE 2001 « Catálogo de Legislação Municipal (prefeitura.sp.gov.br). Acesso: 13/12/2021 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-do-meio-ambiente-depave-17-de-10-de-outubro-de-2001
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-do-meio-ambiente-depave-17-de-10-de-outubro-de-2001
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Figura 12 – Requalificação ambiental nos PARQUES GUARAPIRANGA E BARRAGEM DO GUARAPIRANGA 

 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 13 – Requalificação ambiental no PARQUE PRAIA SÃO PAULO E PARQUE LINEAR CASTELO 

 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Figura 14 – Requalificação ambiental nos PAQUES LINEAR NOVE DE JULHO E LINEAR SÃO JOSÉ 

 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 


