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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1. O Plano Arquitetônico Referencial do futuro COMPLEXO TURÍSTICO, EDUCACIONAL E 

CULTURAL DA GUARAPIRANGA (CTEC GUARAPIRANGA) compreende o conjunto de 

propostas adotado pelo modelo referencial do EDITAL e se apresenta como uma das 

possibilidades de execução do OBJETO. 

 

1.2. Esse conjunto de propostas foi elaborado a partir de demandas identificadas pela Prefeitura 

de São Paulo para a recuperação do conjunto do antigo SANTAPAULA IATE CLUBE na área da 

Represa Guarapiranga (REPRESA), visando recuperar esta importante área da cidade de São 

Paulo. Foi realizada visita técnica ao local, conversas com atores locais, além de diversas 

pesquisas para a consolidação do documento. 

 

1.3. Este ANEXO é meramente referencial, não vinculando os LICITANTES na elaboração de suas 

PROPOSTAS COMERCIAIS, ou a CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO, tampouco 

produzindo efeitos vinculantes para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

do CONTRATO. 

 

1.4. O Plano Arquitetônico Referencial dos CTEC GUARAPIRANGA está estruturado em duas 

partes: 

 
a) No item 2.0 – PLANO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL DO CTEC GUARAPIRANGA, serão 

apresentadas as motivações da proposta, a análise de um projeto urbano referencial que 

norteará o programa de usos e atividades, além de desenhos arquitetônicos e referências que 

visam ilustrar as possibilidades de utilização da infraestrutura existente e futura. 

Adicionalmente, serão apresentadas as diretrizes de obra e os cuidados necessários que 

deverão ser seguidos para a realização de intervenções nos edifícios tombados pelo 

patrimônio histórico ou em sua área envoltória e de relevância para a memória da cidade de 

São Paulo. 
 

b) No item 3.0 – DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS 

E MOBILIÁRIO URBANO NO PARQUE, será apresentada a orientação de utilização de 

materiais específicos para a inserção de novas edificações e boas práticas de sustentabilidade 

no PARQUE. Adicionalmente, serão apresentadas diretrizes para a implantação de mobiliário 

e sinalização. 



[CONSULTA PÚBLICA] 

Página 4 de 41 

 

 

 

2 PLANO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL DO CTEC GUARAPIRANGA 
 

O futuro CTEC GUARAPIRANGA será implantado na área do conjunto do antigo SANTAPAULA IATE 

CLUBE, composto por seu EDIFÍCIO SEDE, PISCINAS, ÁREAS LIVRES, TÚNEL SUBTERRÂNEO, EDIFÍCIO 

GARAGEM DE BARCOS (Garagem de Barcos Vilanova Artigas) e ÁREA VERDE ANEXA. 
 

O antigo SANTAPAULA IATE CLUBE foi implantado na década de 60 com o objetivo de fornecer 

serviços de apoio às atividades aquáticas realizadas na Represa Guarapiranga (REPRESA) – que na 

época era considerado o balneário de São Paulo - e localiza-se na zona sul da cidade de São Paulo, na 

margem leste da REPRESA, na área da subprefeitura da Capela do Socorro, no bairro de Interlagos, 

ao longo da Avenida Atlântica. 
 

A região possui diversos atrativos para o turismo de lazer, ambiental e náutico como Iate Clubes e 

Clubes de Campo, marinas, passeios de barco pela REPRESA, passeios de bicicleta pelas ciclovias e 

parques municipais que possuem diversas áreas de esporte e lazer e um extenso patrimônio 

ambiental com rica biodiversidade de plantas e animais, a qual raramente é observada em outras 

regiões da cidade e responsável por atrair interessados em observação de aves e outras atividades 

ecoturísticas. 

 

Figura 1 – Atrativos da região do futuro CTEC GUARAPIRANGA 

 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: GEOSAMPA 
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Apesar da extensa utilização da REPRESA até a década de 80, a área do antigo SANTAPAULA IATE 

CLUBE foi abandonada e se encontra atualmente em estado de conservação ruim, comprometendo o 

vasto patrimônio arquitetônico e histórico constituído por seu EDIFÍCIO SEDE e pela GARAGEM DE 

BARCOS, de autoria do renomado arquiteto Vilanova Artigas e de Carlos Cascaldi, um legado para a 

cidade de São Paulo que não pode ser acessado atualmente pela população. 
 

Com o objetivo de promover o uso público da infraestrutura do SANTA PAULA IATE CLUBE, gerar o 

desenvolvimento da região, promover uma programação cultural, educacional e de lazer qualificada 

para os cidadãos e potencializar o turismo local, serão apresentadas propostas referenciais para a 

implantação do COMPLEXO TURÍSTICO, EDUCACIONAL E CULTURAL DA GUARAPIRANGA (CTEC 

GUARAPIRANGA). 
 

Além deste fato, faz-se premente que as estruturas previstas prevejam o mínimo de impacto ao 

patrimônio histórico e ambiental existentes e que valorizem boas práticas sustentáveis para a 

proteção desta importante área de manancial e de legado arquitetônico na cidade de São Paulo. 

 

 
2.1 PROJETO REFERENCIAL E ORGANOGRAMA DA PROPOSTA 

 

2.1.1. Como ponto de partida da concepção do CTEC GUARAPIRANGA e como embasamento do 

programa de usos da intervenção, que será apresentado no próximo item, analisou-se o projeto 

urbano do Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina, com o intuito de extrair as premissas de 

elaboração deste e relacionar com a proposta pretendida. Ressalta-se que o contexto urbano no qual 

o Puerto Madero foi inserido é díspar da região da REPRESA GUARAPIRANGA – a região do Puerto 

Madero possui um passado e morfologia tipicamente industrial, enquanto a área da REPRESA possui 

perfil ambiental e ecoturístico - mas seus conceitos e pilares de sucesso podem ser aproveitados. 

 

2.1.2. Puerto Madero é um dos bairros da cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, localizada 

próxima à sua zona central. A existência de uma reserva ecológica e a proximidade com o Rio da 

Prata fazem do local um dos bairros mais valorizados da capital argentina. A Reserva Ecológica de 

Buenos Aires, também conhecida como Reserva Ecológica Costanera Sur, é bastante frequentada por 

quem deseja caminhar, andar de bicicleta, correr ou passar o dia com a família. 

 

2.1.3. A região onde o bairro está inserido foi, entre o final do século XIX e o início do século XX, 

uma área portuária, e a revitalização do local, iniciada na década de 1990, foi um dos projetos de 

renovação urbana mais bem sucedidos do mundo, sendo referência para projetos em outros países. 

Durante a década de 1990, houve um maciço investimento estrangeiro no Puerto Madero, os 

antigos armazéns de grãos e de mercadorias, que conferem elegância, prestígio e identidade ao 

bairro, foram revitalizados. As fachadas de tijolos dos armazéns, bem como as vigas de ferro fundido, 

foram conservadas com a finalidade de preservar o valor histórico das construções. Os armazéns do 

lado      continental,      por      exemplo,       foram       modificados       para       se       transformarem 

em residências, escritórios, lofts, universidades, hotéis e restaurantes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_da_Prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_da_Prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Ecol%C3%B3gica_de_Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Ecol%C3%B3gica_de_Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revitaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armaz%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revitaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tijolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro_fundido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaurante
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2.1.4. No lado continental de Puerto Madero, dentro dos limites do bairro, estão situados os 

campus centrais da Universidad Católica Argentina (UCA) e do Instituto Tecnológico de Buenos 

Aires (ITBA), ambas universidades privadas. 

 

2.1.5. Além disso, o bairro de Puerto Madero é lar de alguns dos melhores restaurantes, museus e 

hotéis de Buenos Aires, além de iate clubes e passeios náuticos. 

 

2.1.6. Desta forma, podemos resumir os pilares do projeto do Puerto Madero da seguinte forma: 
 

Figura 2 – Organograma do projeto do Puerto Madero e foto do local 
 

 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Fotos: Puerto Madero | Buenos Aires muitas paixões. Acesso: 11/03/22 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_da_Argentina
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://turismo.buenosaires.gob.ar/br/recorrido/puerto-madero
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Figura 3 – Foto do Puerto Madero 
 

 

Fonte: Arquitetura de Puerto Madero: bairro mais jovem de Buenos Aires (aguiarbuenosaires.com). Acesso: 

11/03/2022 

 
Figura 4 – Foto da Reserva Ecológica Costanera Sur 

 

 
Fonte: Reserva Ecologica (Buenos Aires) - ATUALIZADO 2022 O que saber antes de ir - Sobre o que as pessoas 

estão falando - Tripadvisor. Acesso: 11/03/2022 

https://aguiarbuenosaires.com/arquitetura-de-puerto-madero/
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g312741-d317270-Reviews-Reserva_Ecologica-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g312741-d317270-Reviews-Reserva_Ecologica-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
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2.1.7. Extraindo os conceitos do projeto referencial, chegamos ao seguinte organograma de projeto 

para o CTEC GUARAPIRANGA: 

 
Figura 5 – Organograma do projeto do CTEC GUARAPIRANGA 

 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Fotos: Livro “Guarapiranga 100 anos”. 

 
2.2 PROGRAMA DO CTEC GUARAPIRANGA 

 
Com o objetivo de realizar a reativação da orla da REPRESA e seguindo as premissas do projeto 

referencial do Puerto Madero, apresentado anteriormente, propõe-se o seguinte programa de usos 

para compor o CTEC GUARAPIRANGA: 

 

2.3.1. Um EDIFÍCIO EDUCACIONAL que será localizado em parte do EDIFÍCIO SEDE do SANTAPAULA 

IATE CLUBE, e que deverá ser composto pelo CENTRO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS (CEProf Bruno Covas), com aproximadamente 4.174,52m² (quatro mil cento e setenta 

e quatro metros quadrados), pelo TEIA - coworking público, com aproximadamente 210,36m² 

(duzentos e dez metros quadrados) e ÁREAS LIVRES com aproximadamente 649,72m² (seiscentos e 

quarenta e nove metros quadrados), ocupando uma área total de aproximadamente 5.034,60m² 

(cinco mil e trinta e quatro metros quadrados). 

 

2.3.2. Um EDIFÍCIO COMERCIAL que será localizado em parte do EDIFÍCIO SEDE do SANTAPAULA 

IATE CLUBE e sugere-se que seja composto por uma galeria de serviços, com aproximadamente 
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1.205,25m² (mil, duzentos e cinco metros quadrados), um hotel, com aproximadamente 4.679,77² 

(quatro mil, seiscentos e setenta e nove metros quadrados), um espaço de eventos e convenções em 

uma das PISCINAS desativadas com aproximadamente 1.038,76 m² (mil e trinta e oito metros 

quadrados), restaurantes com aproximadamente 2.875,06m² (dois mil, oitocentos e setenta e cinco 

metros quadrados), ÁREAS LIVRES com 12.077,30 m² (doze mil e setenta e sete metros quadrados) e 

duas áreas de vagas com 2.885,53m² (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco metros quadrados), 

ocupando uma área total de 26.397,39 m² (vinte e seis mil, trezentos e noventa e sete metros 

quadrados). 

 

Figura 6 – Implantação Referencial do CTEC GUARAPIRANGA 
 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: Google Earth 2022 

 
2.3.3. Um EDIFÍCIO CULTURAL que será localizado na GARAGEM DE BARCOS, e deverá ser 

composto pela GALERIA GUARAPIRANGA (galeria de exposição cultural), com aproximadamente 

270,89 m² (duzentos e setenta metros quadrados), por um RESTAURANTE ESCOLA, com 

aproximadamente 466,56 m² (quatrocentos e sessenta e seis metros quadrados), pelo TÚNEL 

SUBTERRÂNEO, com aproximadamente 115 m², pela RAMPA NÁUTICA e ÁREAS LIVRES, com 

aproximadamente 6.782,83 m² (seis mil setecentos e oitenta e dois metros quadrados) e pela área de 

vagas com aproximadamente 1.743,98 m², ocupando uma área total de 9.379,26 m² (nove mil 

trezentos e setenta e nove metros quadrados). 
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2.3.4. Um PARQUE, com sugestão de nome de “Parque Vilanova Artigas”, que será localizado na 

ÁREA VERDE ANEXA ao EDIFÍCIO GARAGEM DE BARCOS, ocupando uma área total de 30.000,00 m² 

(trinta mil metros quadrados). É importante ressaltar que devido à cheia e seca da REPRESA, cujo 

nível da água se altera de acordo com a época do ano, o PARQUE é composto por sua área seca, com 

aproximadamente 15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados) e área alagável com vegetação 

aquática e de campo de várzea, com aproximadamente 15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados). 

 

2.3.5. Em síntese, a área total de intervenção será de aproximadamente 70.811,25m² (setenta mil 

oitocentos e onze metros quadrados), conforme Quadro 1, abaixo: 

 

Quadro 1 – Programa de usos e áreas do futuro CTEC GUARAPIRANGA 

 

Nº 
Equipamento 

atual 
Uso atual 

Equipamento 
Proposto 

Programa 
metragem 

quadrada (m²) 

 
 
 
 

1 

 

 
SANTA PAULA 
IATE CLUBE – 
EDIFÍDIO SEDE 

– PARTE 1 

 
 

 
Sem uso, 

abandonado 

 
 
 

EDIFÍCIO 
EDUCACIONAL 

(*) 

CEProf Bruno Covas (salas de 
aula) 

1.843,20 

CEProf Bruno Covas (áreas 
técnicas e apoio) 

2.331,32 

Subtotal CEProf Bruno Covas 4.174,52 

TEIA – Coworking Público 210,36 

Áreas livres 649,72 

Total 5.034,60 
 
 
 
 
 

2 

 
 

 
SANTA PAULA 
IATE CLUBE – 
EDIFÍDIO SEDE 

– PARTE 2 

 
 
 

 
Sem uso, 

abandonado 

 
 
 

 
EDIFÍCIO 

COMERCIAL (*) 

Galeria de Serviços 1.205,25 

Hotel 4.423,05 

Piscina Hotel 256,72 

Restaurantes 2.875,06 

Espaço de eventos e 
convenções 

1.038,76 

Áreas livres 12.077,30 

Área de vagas 1 1.125,53 

Área de vagas 2 1.760,00 

Total 26.397,39 
 
 

3 

 
SANTA PAULA 
IATE CLUBE – 
GARAGEM DE 

BARCOS 

 

 
Sem uso, 

abandonado 

 

 
EDIFÍCIO 

CULTURAL (*) 

Galeria Guarapiranga 270,89 

Restaurante Escola 466,56 

Rampa Náutica e Áreas livres 6.782,83 

Área de vagas 3 1.743,98 

Túnel Subterrâneo 115,00 

Total 9.379,26 
 

4 

SANTA PAULA 
IATE CLUBE 
ÁREA VERDE 

ANEXA 

 

Sem uso 

 

PARQUE (*) 

Área seca 15.000,00 

Área alagável 15.000,00 

Total 30.000,00 

TOTAL GERAL 70.811,25 

(*) O programa de usos proposto para o futuro CTEC GUARAPIRANGA está de acordo com os usos permitidos por 
zona (Quadro 4 da Lei 16.402/2016 – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – Zoneamento) e as atividades 
não residenciais conforme categorias e subcategorias de uso, dispostas no decreto nº 57.378 de 13/10/2016. 

 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 
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2.3        DIRETRIZES DE OBRA E ENCARGOS DE IMPLANTAÇÃO 
 

 
2.4.1. Conforme demonstrado no ANEXO III DO EDITAL – MEMORIAL DESCRITIVO, o antigo 

SANTAPAULA IATE CLUBE possui em seu conjunto, edificações e estruturas protegidas pelo 

patrimônio histórico, onde incide o tombamento do CONPRESP E CONDEPHAAT: (i) PISCINAS do 

EDIFÍCIO SEDE, (ii) GARAGEM E BARCOS, (iii) TÚNEL SUBTERRÂNEO e (iv) RAMPA NÁUTICA. Nesses 

locais, deverão ser seguidas as diretrizes de intervenção contidas na legislação de preservação e 

projetos de RESTAURO, REQUALIFICAÇÃO e REFORMA deverão ser aprovados pelos órgãos 

supracitados. 

 

2.4.2. Contíguos aos bens protegidos supracitados, estão o EDIFÍCIO SEDE e a ÁREA VERDE ANEXA, 

que devem obedecer às diretrizes específicas de intervenção em área envoltória de bem tombado. 

 

2.4.3. Desta forma, com o objetivo de orientar o tipo de intervenção necessária, seguem as 

definições específicas, baseadas no Código de Obras da cidade de São Paulo: 

 

Quadro 2 – Definição dos termos restauro, requalificação, reforma e implantação 
 

 

Nº 
 

Tipo de Intervenção 
 

Definição 

 
1 

 
RESTAURO 

Recuperação das características originais do bem tombado sob o regime de 
preservação municipal, estadual ou federal, a ser autorizado pelos órgãos 
competentes. 

2 REQUALIFICAÇÃO 
Intervenção em edificação existente, visando à adequação e modernização 
das instalações, com ou sem mudança de uso. 

3 REFORMA 
Intervenção na edificação, com ou sem mudança de uso, sem alteração de 
área construída computável ou volumetria. 

 

4 
 

IMPLANTAÇÃO 
Inserção da infraestrutura prevista desde o início, envolvendo obras de 
retificação do terreno, obras civis, instalações elétricas e hidráulicas, 
estruturas móveis, acabamentos e mobiliário. 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Fonte: Código de Obras de São Paulo 
 

2.4.4. Os projetos de REQUALIFICAÇÃO do EDIFÍCIO COMERCIAL, EDIFÍCIO EDUCACIONAL e 

EDIFÍCIO CULTURAL devem atender às normas que garantam acessibilidade e segurança de rota de 

fuga, bem como outros regramentos específicos e pertinentes para os usos destinados nas 

edificações. 

 

2.4.5. Com o intuito de garantir o sucesso e atratividade prevista do CTEC GUARAPIRANGA, o 

programa de usos demonstrado no item 2.2 do EDIFÍCIO EDUCACIONAL, EDIFÍCIO CULTURAL E 

PARQUE serão de caráter OBRIGATÓRIO, enquanto o do EDIFÍCIO COMERCIAL, será de caráter 

OPCIONAL. 

 

2.4.6. À parte da obrigatoriedade de RESTAURO e REQUALIFICAÇÃO dos bens tombados do 

conjunto, o EDIFÍCIO SEDE do antigo SANTAPAULA IATE CLUBE possui uma área construída total 

existente acima do coeficiente máximo permitido pelo zoneamento atual, devendo este ser 
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mantido para o aproveitamento da área atual. O EDIFÍCIO SEDE demanda recuperação total da sua 

infraestrutura existente e seus encargos de obra para a recuperação e transformação serão de 

caráter OBRIGATÓRIO. 

 

2.4.7. Conforme análise da infraestrutura existente, das definições do Quadro 1 acima e 

cumprindo os objetivos esperados para o projeto, podemos dividir o tipo de intervenção e 

programa de usos necessários por edificação da seguinte forma: 

 

Quadro 3 – Encargos de obras e de programa de usos do futuro CTEC GUARAPIRANGA 
 

Nº 
Equipamento 
proposto 

Tipo de intervenção de obra 
Encargo de 
obra 

Programa de Usos 

1 
EDIFÍCIO 
EDUCACIONAL 

Requalificação e Reforma OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 

 
2 

EDIFÍCIO COMERCIAL Requalificação e Reforma OBRIGATÓRIO  
OPCIONAL 

Piscinas Restauro e Requalificação OBRIGATÓRIO 

3 EDIFÍCIO CULTURAL Restauro e Requalificação OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 

4 PARQUE Implantação OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 
 

2.4.8. Conforme demonstrado, a CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar pelo RESTAURO, 

REQUALIFICAÇÃO e REFORMA das edificações existentes com o objetivo de lhes conferir o 

programa mencionado, além de ter a obrigatoriedade de implantação do PARQUE. Desta forma, as 

intervenções de obra e usos necessários foi estimado cronograma (meramente referencial, sendo 

que para fins contratuais deve-se considerar os prazos definidos em CONTRATO e ANEXO III do 

CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA): 

 

Figura 7 – Linha do tempo do projeto 
 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 
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2.4        PLANTAS ARQUITETÔNICAS E REFERÊNCIAS DA PROPOSTA 
 

 
2.5.1. Como ponto de partida para a implantação do programa de usos na infraestrutura existente, 

foram utilizadas como base as plantas originais do projeto do arquiteto Vilanova Artigas e do 

Engenheiro Carlos Cascaldi, cedidas pelo Acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), fotos áreas atualizadas da área e mapeamentos 

do software QGIS e Google Earth. 

 

2.5.2. As plantas arquitetônicas apresentadas a seguir, são propostas referenciais para a 

implantação do EDIFÍCIO EDUCACIONAL e do EDIFÍCIO COMERCIAL e seu desenho pode não estar 

atualizado. É de responsabilidade da LICITANTE certificar-se que o projeto final será desenvolvido de 

acordo com os desenhos arquitetônicos atuais, sendo de sua responsabilidade obtê-los, sem 

qualquer ônus ao PODER CONCEDENTE. 

 

2.5.3. No projeto referencial do pavimento térreo do EDIFÍCIO COMERCIAL, alocou-se os usos de 

galeria de serviços, com áreas locáveis, estimando-se 46 (quarenta e seis) módulos, além de área 

técnica e de apoio para esse uso, e a recepção de um hotel. 

 

2.5.4. Do 1º (primeiro) ao 3º (terceiro) pavimentos do EDIFÍCIO COMERCIAL, estão estimados 105 

quartos, restaurante e academia, além de áreas técnica e de apoio. Foi concebido o uso da piscina 

maior, pelos usuários do hotel. 

 

2.5.5. Na cobertura do EDIFÍCIO COMERCIAL, manteve-se apenas a laje de cobertura, para alocar 

uma área de restaurantes, com containers adaptados para o preparo dos alimentos, e mesas 

distribuídas na laje. Para tanto, será necessário um estudo técnico estrutural para garantir viabilidade 

do uso projetado. Foram locadas estruturas móveis e não permanentes nesse pavimento para não 

acrescentar área computável no projeto. 

 

2.5.6. Ainda no EDIFÍCIO COMERCIAL, a piscina 1 (maior) foi pensada para o uso de eventos, com a 

sugestão de criação de uma piscina falsa, que consistiria na inserção de uma pequena lâmina de água 

na superfície, sustentada por uma estrutura de policarbonato e que daria a impressão de que as 

pessoas estariam submersas, quando na verdade a área da piscina estaria de fato seca e aproveitável 

para atividades conforme indica a Figura 20. A piscina 2 (menor) será destinada para os hóspedes do 

hotel, sendo mantidas a integralidade dos materiais originais das PISCINAS, uma vez que são 

tombadas. Duas áreas de estacionamentos foram destinadas no térreo do EDIFÍCIO COMERCIAL. 

 

2.5.7. Mais informações e regramentos específicos do EDIFÍCIO COMERCIAL deverão ser 

consultados no ANEXO III DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

 

2.5.8. No térreo do EDIFÍCIO EDUCACIONAL foram alocados os espaços do CENTRO DE FORMAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS (CEProf Bruno Covas), como salas de aula, sala de informática, 

administração, sala dos professores e salas pós-aula, além de áreas técnicas e de apoio. No 1º 

(primeiro) pavimento estão localizadas as salas de aula, sala de informática, salas pós-aula e uma 

biblioteca do CENTRO DE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS (CEProf Bruno Covas). No 
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2º (segundo) pavimento, aproveitando-se do pé direito duplo, além das salas aula, sala de 

informática e salas pós-aula, está o auditório para uso do CEProf Bruno Covas. Ainda nesse 

pavimento, está o TEIA, com espaços para uso compartilhado, uso individual, reuniões e auditório, 

além de áreas técnica e de apoio. 

 

2.5.9. A LICITANTE deverá aprovar os projetos de RESTAURO, REFORMA e REQUALIFICAÇÃO, nos 

termos do ANEXO III DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, para as 

estruturas tombadas nos órgãos competentes. 

 

2.5.10. Mais informações e regramentos específicos do EDIFÍCIO EDUCACIONAL deverão ser 

consultados no ANEXO III DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e no 

APÊNDICE I DO CADERNO DE ENCARGOS – PLANO DE NECESSIDADES DO EDIFÍCIO EDUCACIONAL. 

 

2.5.11. A seguir, serão apresentadas as plantas referenciais e imagens de referência das propostas 

para o EDIFÍCO EDUCACIONAL e para o EDIFÍCIO COMERCIAL: 

 

Figura 8 – Planta baixa do pavimento térreo do EDIFÍCIO EDUCACIONAL e do EDIFÍCIO COMERCIAL 

 

 
Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Base: Acervo da Biblioteca da FAUUSP 
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Figuras 9 e 10 – Plantas baixa do 1º e 2º pavimentos do EDIFÍCIO EDUCACIONAL e do EDIFÍCIO COMERCIAL 
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Figuras 11 e 12 – Plantas baixas do 3º pavimento e Cobertura dos EDIFÍCIOS EDUCACIONAL e COMERCIAL 
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Fonte: Mälardalen University, Campus Eskilstuna - Picture gallery 1 (archilovers.com) Acesso: 26/02/22 

https://www.archilovers.com/projects/274943/gallery?2747021
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Figura 14 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO EDUCACIONAL – CEProf Bruno Covas 
 

 

Fonte: 84922e7b71002fdb1f9725ea7966256d.jpg (1404×936) (pinimg.com). Acesso: 26/02/22 
 

Figura 15 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO EDUCACIONAL – TEIA 
 

 

Fonte: Cidade de São Paulo conta com 9 coworkings públicos para os empreendedores da periferia | Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | Prefeitura da Cidade de São Paulo. 

Acesso: 26/02/22 

https://i.pinimg.com/originals/84/92/2e/84922e7b71002fdb1f9725ea7966256d.jpg
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=306088
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=306088
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Figura 16 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO COMERCIAL - Hotel 
 

 

Fonte: 5 waterfront hotels for a couple’s getaway this summer | Vogue France. Acesso: 26/02/22 
 

Figura 17 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO COMERCIAL - Hotel 
 

 
Fonte: The Best Hotels in Los Cabos, Hands Down | Jetsetter  Acesso: 26/02/22 

https://www.vogue.fr/lifestyle/travel/diaporama/beautiful-waterfront-hotels-mediterranean-lake-como-italy-croatia-summer-holiday-beach-couples-holiday-adriatic-croatia-greece-sun-travel-guide-luxury-hotel-europe/42115/amp
https://www.jetsetter.com/magazine/best-hotels-in-los-cabos/
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Figura 18 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO COMERCIAL – Galeria de Serviços 
 

 

Fonte: Galeria do Conjunto Nacional - Descubra Sampa - Cidade de São Paulo. Acesso: 26/02/22 
 

Figura 19 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO COMERCIAL - Restaurantes na cobertura 
 

 
Fonte: Gallery of Grand Park Hotel Rovinj / 3LHD - 25 (archdaily.com). Acesso: 26/02/22 

https://www.descubrasampa.com.br/2021/11/galeria-do-conjunto-nacional.html
https://www.archdaily.com/929931/grand-park-hotel-rovinj-3lhd/5def05113312fdecff00006b-grand-park-hotel-rovinj-3lhd-photo?next_project=no
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Figura 20 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO COMERCIAL – Espaço de eventos e convenções na piscina 1 
 

 

Fonte: Exposição no CCBB RJ traz piscina que não molha (abril.com.br). Acesso: 26/02/22 
 

Figura 21 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO COMERCIAL – Espaço de eventos e convenções na piscina 1 
 

 

Fonte: CCBB em Belo Horizonte terá exposição com obras de Leandro Erlich - 27/08/2021 - Mônica Bergamo - 
Folha (uol.com.br). Acesso: 26/02/22 

https://casacor.abril.com.br/arte/exposicao-ccbb-rj-piscina-que-nao-molha/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/ccbb-em-belo-horizonte-tera-exposicao-com-obras-de-leandro-erlich.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/ccbb-em-belo-horizonte-tera-exposicao-com-obras-de-leandro-erlich.shtml
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2.5.12. As plantas arquitetônicas apresentadas a seguir, são propostas referenciais para a 

implantação do EDIFÍCIO CULTURAL e seu desenho pode não estar atualizado. É de responsabilidade 

da LICITANTE certificar-se que o projeto final será desenvolvido de acordo com os desenhos 

arquitetônicos atuais, sendo de sua responsabilidade obtê-los, sem qualquer ônus ao PODER 

CONCEDENTE. 

 

2.5.13. No EDIFÍCIO CULTURAL estão destinados os usos da Galeria Guarapiranga e do Restaurante 

Escola. 

 

2.5.14. No pavimento superior do EDIFÍCIO CULTURAL, localizado no nível da Avenida Atlântica, foi 

inserida a GALERIA GUARAPIRANGA, um espaço destinado para exposições, no qual sugere-se 

fechamento em vidro, para não prejudicar a permeabilidade visual da REPRESA e as intenções do 

projeto arquitetônico do edifício tombado, além de auxiliar no resguardo das obras expostas. Sugere- 

se ainda que na GALERIA GUARAPIRANGA, sejam expostos o acervo e panorama das obras do 

arquiteto Vilanova Artigas. 

 

2.5.15. As áreas administrativas e técnicas da GALERIA GUARAPIRANGA e do RESTAURANTE ESCOLA 

também foram inseridas no pavimento superior, enquanto o salão de refeições e área preparo e 

aulas práticas do Restaurante Escola foram inseridas no pavimento inferior, localizado no nível da 

REPRESA. 

 

2.5.16. Uma área de estacionamento foi destinada para o EDIFÍCIO CULTURAL, sendo acessado pela 

Avenida Atlântica. 

 

2.5.17. A LICITANTE deverá aprovar os projetos de RESTAURO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO para as 

estruturas tombadas do EDIFÍCIO CULTURAL junto aos órgãos de tombamento. 

 

2.5.18. Mais informações e regramentos específicos do EDIFÍCIO CULTURAL deverão ser consultados 

no ANEXO III DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

 

2.5.19. A seguir, serão apresentadas imagens de referência e as plantas ilustrativas referenciais da 

proposta para o EDIFÍCIO CULTURAL: 
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Figura 22 – Planta baixa do Pavimento Superior (nível da Avenida Atlântica) do EDIFÍCIO CULTURAL 
 

 
Elaboração: São Paulo Parcerias Base: Acervo Biblioteca FAUUSP 

 
Figura 23 – Planta baixa do Pavimento Inferior (nível da REPRESA) do EDIFÍCIO CULTURAL 

 

 
Elaboração: São Paulo Parcerias Base: Acervo Biblioteca FAUUSP 
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Figura 24 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO CULTURAL – Galeria de Arte 
 

 

Fonte: Exposição da Casa da Arquitectura “Infinito Vão: 90 anos de Arquitetura Brasileira” inaugura no Brasil - 
Espaço de Arquitetura (espacodearquitetura.com). Acesso: 26/02/22 

 

Figura 25 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO CULTURAL – Galeria de Arte 
 

Fonte: Exposição da Casa da Arquitectura “Infinito Vão: 90 anos de Arquitetura Brasileira” inaugura no Brasil - 
Espaço de Arquitetura (espacodearquitetura.com). Acesso: 26/02/22 

https://espacodearquitetura.com/noticias/exposicao-da-casa-da-arquitectura-infinito-vao-90-anos-de-arquitetura-brasileira-inaugura-no-brasil/
https://espacodearquitetura.com/noticias/exposicao-da-casa-da-arquitectura-infinito-vao-90-anos-de-arquitetura-brasileira-inaugura-no-brasil/
https://espacodearquitetura.com/noticias/exposicao-da-casa-da-arquitectura-infinito-vao-90-anos-de-arquitetura-brasileira-inaugura-no-brasil/
https://espacodearquitetura.com/noticias/exposicao-da-casa-da-arquitectura-infinito-vao-90-anos-de-arquitetura-brasileira-inaugura-no-brasil/
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Figura 26 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO CULTURAL – RESTAURANTE ESCOLA 
 

 

Fonte: Restaurante-Escola - Câmara Municipal de São Paulo (saopaulo.sp.leg.br) Acesso: 25/03/22 
 

Figura 27 – Imagem de Referência – EDIFÍCIO CULTURAL – RESTAURANTE ESCOLA 
 

 
Fonte: Restaurante-escola - Senac Pernambuco. Acesso: 25/03/22 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/restaurante-escola/
http://www.pe.senac.br/para-voce/restaurante-escola/
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2.5.20. No PARQUE, que será implantado na atual ÁREA VERDE ANEXA, deverão ser inseridas 

portarias de acesso com guaritas; bicicletário; caminhos cimentados para circulação dos transeuntes; 

MOBILIÁRIO como lixeiras, bancos, bebedouros, postes de luz; sinalização indicativa e educativa; 

estruturas móveis como containers para abrigar a administração, infraestrutura de funcionários 

(refeitório, vestiário, copa e depósito de materiais e insumos do parque) com horta, além dos 

banheiros e centro de visitantes com loja; área de playground e de academia ao ar livre para 

recreação e exercício físico dos frequentadores; infraestrutura de esporte como quadra 

poliesportiva; cachorródromo; uma área de pista de caminhada próxima ao maciço arbóreo 

existente, uma área para a realização de feiras ao ar livre para encontro dos visitantes e um ponto de 

alimentação como um food park com mesas e cadeiras de apoio. Além disso, sugere-se que existam 

dois gramados livres para descanso e piqueniques, sendo que um deles poderá ser utilizado para 

eventos e festivais ao ar livre. Por fim, deverá ser inserido um deck de lazer com vista para a REPRESA 

para passeios dos visitantes e um píer e ponto de parada náutico para o acesso de barco ao parque. 

 

2.5.21. É importante ressaltar que o projeto apresentado é de caráter referencial, mas deverá conter 

os usos propostos. Mais informações e regramentos específicos do PARQUE deverão ser consultados 

no ANEXO III DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

 

2.5.22. A seguir, serão apresentadas imagens de referência e a planta baixa ilustrativa da proposta 

para o PARQUE: 

 

Figura 28 – Planta baixa ilustrativa do PARQUE 
 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Foto aérea: Google Earth 2021 
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Figura 29 – Imagem de Referência – PARQUE – Playground 
 

 

Fonte: b29546a9a7c1cb91449bea64267ca263.jpg (600×416) (pinimg.com). Acesso: 25/03/22 
 

Figura 30 – Imagem de Referência – PARQUE – Academia ao ar livre 
 

 

Fonte: New Outdoor Fitness is a Game Changer / by KOMPAN - Architecture List Acesso: 25/03/22 

https://i.pinimg.com/640x/b2/95/46/b29546a9a7c1cb91449bea64267ca263.jpg
https://www.architecturelist.com/2017/07/21/new-outdoor-fitness-is-a-game-changer-by-kompan/


[CONSULTA PÚBLICA] 

Página 28 de 41 

 

 

 

Figura 31 – Imagem de Referência – PARQUE – Cachorródromo 
 

 

Fonte: Acervo São Paulo Parcerias 
 

Figura 32 – Imagem de Referência – PARQUE – Equipamento esportivo 
 

 

Fonte: Parques de Jundiaí são opção para a família nas férias escolares (tribunadejundiai.com.br) Acesso: 
25/03/22 

https://tribunadejundiai.com.br/cidades/jundiai/parques-de-jundiai-sao-opcao-para-a-familia-nas-ferias-escolares/
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Figura 33 – Imagem de Referência – PARQUE – Food Park 
 

 

Fonte: (379) Pinterest. Acesso: 25/03/22 
 

Figura 34 – Imagem de Referência – PARQUE – área para feiras 
 

 

Fonte: Westlake Village Farmers Market — Outwriter Books & Travel Acesso: 25/03/22 

https://br.pinterest.com/dictacornelia/food-stall/
https://www.outwriterbooks.com/open-air/westlake-village-farmers-market
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Figura 35 – Imagem de Referência – PARQUE – Gramado 
 

 
Fonte: Parque Burle Marx (São Paulo) - ATUALIZADO 2022 O que saber antes de ir - Sobre o que as pessoas 

estão falando - Tripadvisor Acesso: 25/03/22 
 

Figura 36 – Imagem de Referência – PARQUE – Gramado eventos 
 

 

Fonte: FAM Festival chega à sua 4ª edição no Parque Burle Marx em São Paulo - Sabor à Vida Gastronomia 
(saboravida.com.br). Acesso: 25/03/22 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303631-d2350303-Reviews-Burle_Marx_Park-Sao_Paulo_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303631-d2350303-Reviews-Burle_Marx_Park-Sao_Paulo_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/06/14/fam-festival-chega-a-sua-4a-edicao-no-parque-burle-marx-em-sao-paulo/
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/06/14/fam-festival-chega-a-sua-4a-edicao-no-parque-burle-marx-em-sao-paulo/
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Figura 37 – Imagem de Referência – PARQUE – Deck de lazer 
 

 

Fonte: 66 Square Feet (Plus): How to get to the Highline. Acesso: 25/03/22 
 

Figura 38 – Imagem de Referência – PARQUE – Deck de lazer 
 

 

Fonte: Gallery of House K / Stephan Maria Lang - 9 (archdaily.com). Acesso: 25/03/22 

https://66squarefeet.blogspot.com/2011/06/how-to-get-to-highline.html
https://www.archdaily.com/487898/house-k-stephan-maria-lang/5328f058c07a8006ff000051_house-k-stephan-maria-lang_5_hans_kreye_120619_sh93_018-jpg
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2.5 PERSPECTIVAS ILUSTRATIVAS DA PROPOSTA 
 

Figura 39 – Perspectiva Ilustrativa do CTEC GUARAPIRANGA de dia 
 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 
 

Figura 40 – Perspectiva Ilustrativa do CTEC GUARAPIRANGA à noite 
 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 
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Figura 41 – Perspectiva Ilustrativa do PARQUE do CTEC GUARAPIRANGA 
 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 
 

Figura 42 – Perspectiva Ilustrativa do CTEC GUARAPIRANGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v 

 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias 
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3 DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS E 
MOBILIÁRIO URBANO NO PARQUE 

 

Com o objetivo de nortear e detalhar o projeto proposto para a área do PARQUE, esta seção irá 

tratar das especificações construtivas e ambientais para as novas construções sugeridas, indicará 

referências de mobiliário e sinalização e demais informações pertinentes. 

 

3.1 DIRETRIZES PARA INSERÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES 
 

3.1.1 O PARQUE se localiza em Área de Proteção aos Mananciais e demanda que suas novas 

estruturas sejam inseridas em material modular móvel, como containers, e que sejam respeitadas as 

melhores práticas ambientais como o reuso de água, utilização de iluminação solar e baixo impacto 

na geração de efluentes de esgoto que devem ser tratados para não criar passivos à REPRESA e seus 

corpos hídricos. 

 

3.1.2 Desta forma, serão apresentadas propostas de como estas estruturas podem ser concebidas 

e as características de sustentabilidade e instalações que devem ser observadas. 

 

3.1.3 Os containers são estruturas modulares metálicas muito usadas nos portos para 

armazenamento e transporte de produtos, podendo ser fabricados em alumínio, aço ou fibra. São 

muito bem estruturados, pois devem resistir ao transporte constante de mercadorias e possuem 

resistência a incêndios e chuvas, tendo sua vida útil para esse mercado de aproximadamente 8 anos. 

 

3.1.4 No entanto, após o uso no mercado náutico, esses elementos são descartados e podem 

durar até 100 anos. Sendo assim, são descartados na natureza e ficam inutilizados. Frente a essa 

situação, arquitetos, engenheiros e profissionais da área de construção usualmente reutilizam esse 

material como uma forma de construção sustentável. 

 

3.1.5 Outro detalhe a ser considerado é a pintura do material, a qual pode conter elementos 

tóxicos, devendo, portanto, ser realizada uma limpeza prévia de forma a garantir que a construção 

feita no container não perca o seu real propósito de reuso sustentável. 

 

3.1.6 Para a construção em containers, geralmente são utilizadas duas tipologias: o marítimo, que 

é o mais conhecido, possui boa resistência à corrosão, porém peca no isolamento acústico e térmico; 

e o reefer, que é utilizado para transporte de carga congelada, o qual apesar de ser mais caro, possui 

melhor isolamento. 

 

3.1.7 Características gerais dos containers: 
 

 Esse tipo de material possui muita flexibilidade, podendo ser desmontado e montado em outro 

local. Suas características facilitam a montagem e transporte, e por ser modular, cria 

oportunidades futuras de expansão; 

 Ajuda a manter uma boa permeabilidade do solo do terreno; 



[CONSULTA PÚBLICA] 

Página 35 de 41 

 

 

 

 Se feito de forma correta, a obra provavelmente ocorrerá de maneira mais limpa com a redução 

de entulho e outros tipos de materiais; 

 Devido ao menor uso de água, cimento, areia e outros materiais, há uma maior economia de 

recursos naturais; 

 Se o projeto for bem administrado, provavelmente ocorrerá a um baixo custo, pois pode-se ter 

uma economia de 30% em relação à construção tradicional; 

 É geralmente uma forma de construção mais rápida, levando entre 60 e 90 dias para ser 

finalizada; 

 Possui durabilidade e resistência às intempéries; 

 Possui dimensões adaptáveis em projetos, variando seu tamanho de 20 pés (2,6m x 2,44m x 

6,1m) a 40 pés (2,6m x 2,44m x 12,2m). 

 Para que a construção seja feita, é necessário um terreno grande para que haja a manobra de 

guindastes; 

 É necessário mão de obra especializada, principalmente para os cortes que devem ser feitos em 

sua estrutura; 

 Por serem feitos de material metálico, a vedação acústica e isolamento térmico são pontos 

construtivos essenciais para se evitar a absorção excessiva de calor e problemas de resfriamento; 

 Também se faz necessário o tratamento contra ferrugem. 

 
Figura 43 – Tamanhos de container – 20 pés e 40 pés 

 

 
Fonte: Nivelamento - habitissimo. Acesso: 25/11/2021 

https://perguntas.habitissimo.com.br/pergunta/nivelamento
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3.1.8 A partir destas informações, seguem abaixo as diretrizes sugeridas para uma construção de 

container sustentável: 

 

Figura 44 45 – Exemplo de estrutura em container sustentável 

 
 

Fonte: Elaboração São Paulo Parcerias. Imagem de base: The Future Living House – Eco Snippets 
 

3.1.9 Sugere-se, portanto, que a estrutura em container receba a inserção de teto jardim ou de 

cobertura para sombreamento da estrutura, com o objetivo de garantir um bom desempenho 

térmico interno; que as vedações internas sejam removíveis, para permitir diferentes configurações 

dos ambientes; que as vedações externas recebam pintura antiferrugem e que apresentem bom 

desempenho térmico, como por exemplo, por meio da instalação de parede verde para resfriamento 

da estrutura; que seja inserido um sistema de filtragem e de reuso de água para reutilização das 

águas cinzas; que seja inserido sistema de energia fotovoltaica ou aquecimento solar térmico; que 

exista um reservatório de água para utilização cotidiana operacional e que garanta o fornecimento 

no caso de eventual falta de água; que possua um sistema de circulação e despoluição da água. 

http://www.ecosnippets.com/environmental/the-future-living-house/


[CONSULTA PÚBLICA] 

Página 37 de 41 

 

 

 

3.2 DIRETRIZES PARA DEFINIÇÃO E INSERÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 
 

Como descrito nas propostas do PLANO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL, o MOBILIÁRIO do PARQUE – 

bebedouros, lixeiras, bancos e mesas e sinalização – demanda troca e padronização para melhor 

constituir a ambiência do PARQUE e desta forma, propõe-se que sejam analisadas as seguintes 

referências de materialidade e composição destes itens conforme apresentado a seguir: 

 

3.2.1 Os bebedouros do PARQUE devem garantir acesso à água potável de boa qualidade, sem 

apresentar turbidez e mal cheiro e devem ser acessíveis às crianças e pessoas com deficiência, além 

de possuir alternativa para atender animais domésticos. 

 

Figura 45 46 – Referências de bebedouros 
 

 

Fonte: digitaljournal.com, flickr.com, urbanff.com.au, archiexpo.com e bottongardiner.com.au. Acesso: 

25/02/2022 

http://www.belson.com/ssdf2.htm
http://www.belson.com/ssdf2.htm
http://www.belson.com/ssdf2.htm
http://www.belson.com/ssdf2.htm
http://www.belson.com/ssdf2.htm
http://www.belson.com/ssdf2.htm
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3.2.2 Faz-se premente que o PARQUE possua lixeiras padronizadas, adequadas e adaptadas para 

receber tanto material orgânico (restos de comida) e rejeitos (papel higiênico, filtros de cigarro e 

quaisquer materiais não recicláveis) como material reciclável para lixo seco (papel, papelão, plástico, 

metais e vidro) para dirimir impactos ambientais e geração de resíduos no espaço. 

 

Figura 46 – Referências de lixeiras 
 

 

Fonte: archiexpo.com, artformurban.co.uk, mmcite.com e architonic.com. Acesso: 25/02/2022 

https://www.archiexpo.com/prod/landscapeforms/product-9926-1566997.html
https://www.archiexpo.com/prod/landscapeforms/product-9926-1566997.html
https://www.archiexpo.com/prod/landscapeforms/product-9926-1566997.html
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3.2.3 Da mesma forma, é importante que o padrão de lixeiras escolhido leve em consideração que 

os animais silvestres e sinantrópicos, como pombos, roedores, moscas e gambás, possam acessar os 

restos de alimento e por este fato, é importante que as lixeiras possuam tampa e que dificultem este 

acesso. Sugere-se também que existam “lixeiras PET” que sejam exclusivas para o recolhimento das 

fezes dos animais domésticos, principalmente cachorros no PARQUE. 

 

3.2.4 Os bancos do PARQUE devem preferencialmente possuir encosto para descanso e 

permanência dos usuários, serem constituídos de material resistente ao sol e à chuva e que seu 

material possa prevenir possíveis depredações. 

 

Figura 47 – Referências de bancos 
 

 

Fonte: factoryfurniture.co.uk,, univers-et-cite.com, dna-barcelona.com, skwshop.nl, streetpark.eu e 

architonic.com. Acesso: 26/02/2022 

https://www.factoryfurniture.co.uk/category/viewallproducts_category_parent/
https://www.factoryfurniture.co.uk/category/viewallproducts_category_parent/
https://www.skwshop.nl/parkbank-koper/1
https://www.skwshop.nl/parkbank-koper/1
https://www.architonic.com/en/product/mmcite-diva-park-bench-with-backrest/1116462#%26gid%3D1%26pid%3D1
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3.2.5 A sinalização indicativa do PARQUE consiste em placas e totens que orientam o visitante 

pelas áreas do parque, apresentam mapas, localização de edificações, de atrativos, percurso de 

trilhas e outros e devem possuir uma linguagem acessível ao usuário e possuir materialidade 

padronizada e resistente para compor um espaço agradável e seguro. 

 

Figura 48 – Referências de sinalização indicativa 
 

 

Fonte: essapunt.com, plakas.com.br, ndga.wordpress.com, huntdesign.com, ahl-corten.com e behance.net. 

Acesso: 26/02/2022 

https://essapunt.com/proyectos/senaletica-riu-llobregat/
https://essapunt.com/proyectos/senaletica-riu-llobregat/
https://essapunt.com/proyectos/senaletica-riu-llobregat/
https://essapunt.com/proyectos/senaletica-riu-llobregat/
https://essapunt.com/proyectos/senaletica-riu-llobregat/
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3.2.6 A sinalização educativa tem como objetivo que os visitantes conheçam a história do parque, 

que aprendam sobre as espécies de fauna e flora, sobre educação ambiental, sustentabilidade e 

devem ser constituídas de material resistente e possuir formatação gráfica de qualidade, de 

preferência com imagens, mapas e texto de apoio. Portanto, deverão ser inseridas novas placas e 

totens de apoio padronizados. 

 

Figura 49 – Referências de sinalização educativa 
 

 

Fonte: behance.net, morguefiles.tumblr.com,erinellis.com, geckogroup.com e externalworksindex.co.uk. 

Acesso: 26/02/2022 

https://www.behance.net/gallery/84036945/Wayfinding-for-Schelokovsky-lesopark-elokovskij-hutor
https://www.behance.net/gallery/84036945/Wayfinding-for-Schelokovsky-lesopark-elokovskij-hutor
https://www.behance.net/gallery/84036945/Wayfinding-for-Schelokovsky-lesopark-elokovskij-hutor
https://www.behance.net/gallery/84036945/Wayfinding-for-Schelokovsky-lesopark-elokovskij-hutor
https://www.behance.net/gallery/84036945/Wayfinding-for-Schelokovsky-lesopark-elokovskij-hutor

