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RESUMO 

O trabalho descreve o projeto do Parque Linear que compõe as intervenções para o controle de 

inundações na bacia do córrego Zavuvus, na cidade de São Paulo – SP, como parte dos estudos e 

projeto de adequação de macrodrenagem, realizados pela Hidrostudio Engenharia, para a Secretaria 

de Infra-estrutura Urbana e Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo. As freqüentes inundações 

que atingem esta bacia, ocasionando perdas humanas, ambientais e materiais, e a complexidade 

hidráulica e urbanística que a caracterizam, levaram ao desenvolvimento de um projeto integrado de 

obras de adequação hidráulica, urbanística e social. O Parque Linear prevê o reassentamento de 

famílias que hoje vivem em ocupações irregulares às margens do córrego, com tratamento 

paisagístico e implantação de equipamentos urbanos, além da adequação da calha e margens do 

curso d’água. Palavras-chave: Intervenções na Macrodrenagem; Reservação; Parque Linear; 

APRESENTAÇÃO 

A implantação de parques lineares visa à reestruturação do tecido urbano ao redor das áreas de 

várzea, estabelecendo funções adicionais para esses espaços públicos, e prevenindo contra invasões.  

O processo de urbanização ocorrido na cidade de São Paulo, especialmente nas periferias, se 

desenvolveu sem a necessária infra-estrutura urbana, resultando em uma enorme carência de áreas 

verdes, de lazer e esportes. O córrego Zavuvus recebeu grande quantidade de construções 

irregulares às suas margens, resultado da pressão por espaços habitacionais. Daí resultaram 

assoreamentos, despejo de esgotos e degradação do meio ambiente, além das enchentes que todo 

ano afligem a população ribeirinha. Complementa essa situação a ausência de parques e áreas 

verdes disponíveis no distrito de Cidade Ademar, onde localiza-se a intervenção. Para minimizar 

esses efeitos, foi proposto o parque linear ao longo do curso d’água, em consonância com as obras 

hidráulicas de controle de cheias, que incluem canalização e dois reservatórios de amortecimento. 

CRITÉRIOS DE PROJETO 

O parque linear será implantado ao longo de uma faixa de 2.500m de desapropriação estabelecida 

pela SIURB, abrangendo os lotes inseridos dentro da área de APP, com 30 metros a partir de cada 

margem adicionalmente à largura do córrego. Os reservatórios de retenção projetados serão 

integrados ao parque por meio de áreas de lazer instaladas sobre as lajes de cobertura dos mesmos. 

As famílias afetadas pelas obras, que hoje encontram-se instaladas de forma desordenada e irregular 

às margens do córrego (Figura 1), deverão ser atendidas, primeiramente por meio de aluguel social 

e, em seguida com unidades habitacionais definitivas. 

 
Figura 1 – Ocupação irregular de margens e leito do córrego Zavuvus no bairro Cidade Ademar, em São Paulo 
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DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O PARQUE LINEAR ZAVUVUS 

 Passeios em concreto polido tipo bambolê, desempenado antiderrapante, para pista de caminhada. 

 Pisos em concreto intertravado, formando passeios, circuito para ciclovia e compondo praças. 

 Sistema viário ao longo e perpendicularmente ao córrego, compatibilizado ao existente, composto 

em pavimentação asfáltica e complementado por travessias viárias sobre o Zavuvus. 

 Passarelas sobre o córrego, facilitando o acesso e permeabilidade urbanística; 

 Mobiliário urbano, ao longo dos passeios e praças, constituído por bancos e mesas de concreto,  

conjuntos  de lixeiras para coleta seletiva e abrigos nos pontos de ônibus junto à via principal; 

 Quadras poliesportivas, com alambrado e iluminação; 

 Pistas de skate em concreto, com circuito em vários tipos de barreiras e obstáculos; 

 Estações com equipamentos de ginástica e equipamentos ao ar livre para a 3ª idade; 

 6 Playgrounds com carrossel, balanços, gangorras, gaiola labirinto e escorregador; 

 Bicicletários, localizados junto às quadras poliesportivas e outras áreas de atração do parque; 

 Ecoponto: espaço contendo um conjunto de 06 caçambas para entulho, cercadas com alambrado e 

portões, com espaço de manobra de veículos para recebimento de material descartado proveniente 

de construções novas e/ou reformas no entorno do parque. Inclui guarita. 

 Iluminação Pública: sistema de posteamento metálico de 7m de altura, com duas luminárias de 

250 W de vapor metálico. 

 Composição paisagística: plantio de 800 árvores com protetor e tutor das mudas, sendo espécies 

da flora nativa, frutíferas e palmeiras, além de grama batatais e outras forrações rústicas. 
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Figura 2 – Estrutura proposta para o Parque Linear Zavuvus 
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