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Extensão aproximaada
6,2km

Parque Ibirapuera
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana
(11) 3889-3000 / (11) 3889-6100 - urbiaparques.com.br
AACD - Servidor

Parque Ibirapuera

Oscar Niemeyer
3 Marquise do Ibirapuera
4 Oca
5 MAM - Museu de Arte
Moderna
6 Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Bienal)
7 MAC - Museu de Arte
Contemporânea da USP
8 Instituto Biológico
9 Viveiro Manequinho Lopez
10 Lagos
11 Pavilhão Japonês
12 Planetário do Ibirapuera
13 Museu Afro Brasil
14 Palácio 9 de Julho
15 Monumento às Bandeiras
Legenda
Sugestão de rota

Conheça os outros roteiros
autoguiados. Clique aqui!
www.cidadedesaopaulo.com

Inaugurado no quarto centená-

vas e mais de 10km de pistas.

rio de São Paulo, em 1954, o Ibi-

E não se limita ao parque, nos

rapuera é um dos parques pre-

arredores você também encon-

feridos dos paulistanos. Com

tra importantes monumentos e

projetos de Niemeyer e Burle

equipamentos culturais.
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Marx, é local perfeito para des-
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conectar da correria do dia a

Para chegar: O Parque Ibira-

dia, relaxar e descobrir um lado

puera conta com dezenas de

de São Paulo que talvez você

linhas de ônibus que passam

não conheça. Sua imensa área,

pela Avenida Pedro Álvares

abriga museus, monumentos,

Cabral. De metrô, a estação

esculturas, opções gastronômi-

mais próxima é a AACD-Servi-

cas e muita flora e fauna, que

dor, mas as estações Brigadei-

povoam seus bosques e lagos.

ro e Ana Rosa também dão fá-

Há uma grande área de play-

cil acesso. O Parque conta com

grounds, quadras poliesporti-

estacionamento e paraciclos.

MARQUISE DO IBIRAPUERA

De longe é possível avistar na

AUDITÓRIO IBIRAPUERA
– OSCAR NIEMEYER

paisagem este monumento de

De arquitetura arrojada, possui o con-

creto, de desenho sinuoso, liga

72 metros de altura. A obra ho-

ceito inovador de palco duplo: interno

as principais estruturas do par-

menageia estudantes e solda-

e externo, este abrindo uma grande

que. É um ponto de encontro

dos mortos na Revolução Cons-

porta vermelha para o gramado.

para skatistas, patinadores e

titucionalista de 1932.

(11) 3629-1000 - facebook.com/au-

diversas tribos urbanas.

Pç. Ibrahim Nobre, s/n.

ditorioibirapuera/

OCA

PAVILHÃO CICCILLO

Inspirado nas tradicionais cons-

MAM - MUSEU DE ARTE
MODERNA

truções dos povos originais do

O MAM é um museu que abri-

O pavilhão recebe, entre outros even-

Brasil, a Oca é um pavilhão que

ga um riquíssimo acervo de arte

tos, a Bienal de Artes (nos anos pares)

costuma receber as mais diver-

moderna

contemporânea.

e a Bienal de Arquitetura (nos anos ím-

sas exposições culturais.

Aprecie também o Jardim das

pares), que convidam todos a repen-

(11) 3889-6100 - urbiaparques.

Esculturas, na parte externa.

sar conceitos de arte e arquitetura.

com.br/oca-2

(11) 5085-1300 - mam.org.br

(11) 5576-7637 - www.bienal.org.br

MAC – MUSEU DE ARTE

INSTITUTO BIOLÓGICO

CONTEMPORÂNEA DA USP

Criado para desenvolver pesquisas

VIVEIRO MANEQUINHO
LOPEZ

Externo ao Parque, está o MAC, que

agropecuárias. Mantém o museu

O espaço conta com 10 estufas e di-

em seus andares abriga rico acervo

Planeta Inseto, onde se destaca a

versos canteiros, que possui como

de arte. No oitavo andar é possível

importância desses pequenos seres

função fornecer mudas de plantas

contemplar uma bela vista da região.

Av. Conselheiro Rodrigues Alves,

destinadas para áreas públicas.

Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - (11)

1252 – (11) 2613-9500 / 5087-1701

Aqui o visitante pode admirar a be-

2648-0254 - www.mac.usp.br

www.biologico.sp.gov.br

leza de flores ornamentais.

LAGOS

PAVILHÃO JAPONÊS

PLANETÁRIO DO IBIRAPUERA

O parque possui dois grandes la-

Inspirado na Vila Imperial de

Ótimo programa para toda a fa-

gos que servem de lar para de-

Katsura, o pavilhão aplica técni-

mília, o Planetário utiliza um su-

zenas de peixes e pássaros. Do

cas e materiais tradicionais japo-

per projetor 360° e em suas ses-

alto da ponte metálica, tem-se

neses em sua construção. Rece-

sões revela os segredos dos céus

uma bela vista. Já o lago ao nor-

be constantemente exposições

e das profundezas do espaço.

te abriga fonte, que diariamente

inspiradas no Japão.

(11) 3889-6100 - urbiaparques.com.

apresenta seu belo espetáculo.

(11) 99538-1927 / (11) 96390-2404

br/planetarioibirapuera/

MUSEU AFRO BRASIL

PALÁCIO 9 DE JULHO

MONUMENTO ÀS BANDEIRAS

Um museu para celebrar a ancestra-

Sede do Poder Legislativo do es-

Um dos maiores símbolos da cida-

lidade e cultura dos povos africanos

tado de São Paulo, é um edifício

de, esta obra de Vitor Brecheret

e afro-brasileiros. Aborda diversas

aberto à população. O Espaço V

homenageia os bandeirantes, pio-

temáticas, como religião, arte, a di-

Centenário esporadicamente re-

neiros no desbravamento do inte-

áspora africana e a herança cultural.

cebe exposições e eventos solenes.

rior do país.

(11) 3320-8900 - www.museuafro-

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – (11) 3886-

Pç. Armando de Sales Oliveira

brasil.org.br

6000 - www.al.sp.gov.br
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