
  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES COMO FORMA DE 

PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE VÁRZEA PARA 

MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA OCUPAÇÃO DE FUNDOS DE VALE E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  
 

Maíra Piccolotto Issa 
1
*; Luis Eduardo Gregolin Grisoto 

2
; Marta Maria Alcione Pereira 

3
; Maria 

Alice Marinho 
4
; Heitor Collet de Araújo Lima 

5
. 

 

Resumo – O objetivo deste artigo é apresentar iniciativas de implantação de parques lineares como 

forma de manejo de águas pluviais, preservação e recuperação de várzeas, focando na Capital do 

Estado de São Paulo. Para tal, será abordado um rápido histórico das transformações urbanas 

ocorridas a partir da segunda metade do século XIX, que resultaram em mudanças na relação entre 

o ambiente antrópico e o natural, com o aumento progressivo da área urbanizada, da 

impermeabilização do solo e da ocupação de fundos de vale. Serão analisadas, ainda, as propostas 

de medidas mitigadoras e de redução dos riscos ambientais e sociais decorrentes daquele modelo de 

crescimento urbano, como foco na implantação de parques lineares, tomando como exemplo o 

Parque Várzeas do Tietê, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. 
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THE IMPLEMENTATION OF LINEAR PARKS AS A FORM OF 

PRESERVATION AND RECOVERY OF FLOODPLAINS TO MITIGATE 

THE IMPACTS OF THE OCCUPATION OF VALLEY PLANES AND TO 

MANAGE THE PLUVIAL WATERS IN THE CAPITAL OF THE STATE OF 

SÃO PAULO 
 

Abstract – The objective of this article is to present initiatives of implementation of linear parks as 

a form of managing rainwater and of preservation and recovery of floodplains, focusing on the 

Capital of the State of São Paulo. To do so, will be addressed a brief history of the urban 

transformations that occurred in the second half of the 19th century, which resulted in changes in 

the anthropic and natural environment, caused by the progressive increase of the urbanized area, the 

sealing of ground surfaces and the occupation of valley planes. This article will also analyze the 

mitigation measures proposed for reduction of environmental and social risks arising from such 

urban growth model, focusing on the implementation of linear parks, and analyzing the Parque 

Várzeas do Tietê case, an initiative of the Government of the State of São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Região Metropolitana de São Paulo 

A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é a quarta maior aglomeração do mundo e a 

maior do Brasil, contando com uma população de aproximadamente 20 milhões de pessoas em uma 

área de cerca de 8.000 quilômetros quadrados, na qual são congregados 39 municípios (incluindo a 

Capital do estado) que se encontra em avançado processo de conurbação urbana. A região em 

questão é o maior polo de riqueza nacional, sendo responsável por cerca de 20% do PIB do Brasil e 

50% do PIB do Estado, concentrando a maioria das sedes brasileiras dos complexos industriais, 

comerciais e financeiros havendo, portanto, alta densidade de atividades industriais e de prestação 

de serviços na região, conforme aponta Galvão (2011).  

É no contexto metropolitano, de ocupação desordenada e alta impermeabilização do solo que 

se insere a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT), que conta com uma superfície de 

aproximadamente 6.000 quilômetros quadrados, referente à área de drenagem do rio Tietê e seus 

afluentes, desde sua nascente em Salesópolis até o município de Pirapora do Bom Jesus (vide 

Figura 1). O rio Tietê é o mais extenso do Estado de São Paulo, com 1.100 quilômetros, sendo suas 

margens cenário para diversos problemas sociais, ambientais e de saúde pública. 

 

Figura 1: Localização da Bacia do Alto Tietê na RMSP. Fonte: DAEE, 2010a. 

1.2. Histórico de Ocupação 

De acordo com Santos (1992), até 1850 a cidade de São Paulo estava pouco expandida, 

contava com cerca de 20 mil habitantes e concentrava-se no chamado "triângulo", formado pela Rua 

Direita de Santo Antônio (hoje Rua Direita), Rua do Rosário (hoje rua XV de novembro) e a Rua 

Direita de São Bento (hoje Rua São Bento). Neste período todas as atividades políticas, sociais, 

culturais e religiosas se concentravam neste espaço, não havendo significativa ocupação de vales. 

Entretanto, a partir da segunda metade do século XIX a Capital do Estado passou por diversas 

transformações urbanas, resultando em mudanças na relação entre o ambiente antrópico e o natural, 

com o aumento progressivo da área urbanizada, da impermeabilização do solo e da ocupação de 

fundos de vale. 
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Nesse aspecto, merece destaque a retificação do rio Tietê e a construção de vias marginais, na 

década de 40, ações essas que alteraram o hidrograma do rio, reduzindo o tempo de retenção. 

Estima-se que neste período a área de várzea tenha sido reduzida de 140 quilômetros quadrados 

para 70 quilômetros quadrados e, consequentemente, o tempo de retenção de água na várzea foi 

reduzido de 48 horas para 12 horas. Nas décadas seguintes, entre os anos 1950 e 1960, foi realizada 

a retificação do rio Pinheiros, na qual foram retirados 25 milhões de metros quadrados de área da 

antiga várzea, conforme DAEE (2010a).  

Nas décadas seguintes, foram realizadas sucessivas obras de canalização dos corpos d’água 

(em seções abertas e fechadas) e de construção de avenidas nos fundos de vales, de acordo com o já 

estabelecido modelo de ocupação, sendo que atualmente as áreas de várzeas da Capital estão 

invadidas por vias públicas e outras ocupações regulares e irregulares, gerando prejuízos para sua 

função ecológica natural. Decorre dessa política urbana a alteração do regime de cheias dos rios e 

elevação da vazão média dos corpos d’água, o que, aliado à redução das áreas de espraiamento e da 

capacidade de vazão do leito maior, resultou em inundações recorrentes (vide Figura 2).  

O crescimento das enchentes nos principais rios de São Paulo refletiu-se nos córregos e 

pequenos rios que deságuam na bacia, afetando toda a região metropolitana.  

 

Figura 2: Função das áreas de várzeas e alteração de uso. Fonte: Água, sua Linda. 

Visando minimizar as crescentes inundações, durante os séculos XX e XXI, o Poder Público 

realizou uma série de intervenções hidráulicas para controlar as cheias e reduzir as fatalidades, 

como a ampliação e rebaixamento da calha do rio Tietê e a construção de barragens. Entretanto, 

destas intervenções poucas propuseram a recuperação das áreas naturais de várzeas e a reintegração 

dos rios às cidades. 

 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

O objetivo deste trabalho é apresentar iniciativas de implantação de parques lineares como 

forma de manejo de águas pluviais, preservação e recuperação de várzeas, focando na Capital do 

Estado de São Paulo, cidade com histórico intenso de ocupação de fundos de vale. A metodologia 

utilizada consiste, basicamente, em análise bibliográfica, além de levantamento de dados 

secundários e análise da dinâmica urbana. 
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3. CONFLITO ENTRE A FUNÇÃO NATURAL DAS VÁRZEAS E A OCUPAÇÃO 

URBANA 

3.1. A função das Várzeas 

As várzeas têm função de amortização das cheias, regulação da capacidade de absorção e do 

tempo de retenção de águas, inundando com o extravasamento do rio durante o período de cheias, 

criando reservatórios naturais no cinturão meândrico que perduram mesmo após o término das 

chuvas, sendo esvaziados lentamente por meio da infiltração da água no solo (vide Figura 3).  

 

Figura 3: Impactos da retificação na vazão de canais. Fonte: Murck, Skinner e Porter (1995). 

3.2. Impactos observados 

Apesar de sua importância, essas áreas foram repetidamente afetadas.  

Devido à ocupação das áreas de fundo de vale, durante a segunda metade do século XX houve 

a intensificação dos desmatamentos e remoção das matas ciliares. No período ocorreu, ainda, o 

aumento da carga de esgotos residenciais e industriais que passou a ser despejada nas águas e a 

poluição indireta dos rios, por meio do escoamento das águas de chuva, que carrega elementos 

orgânicos e inorgânicos para os mananciais, aumentando a carga de poluentes nestes. 

Além dos impactos acima citados, deve-se ressaltar que a ocupação das várzeas é 

especialmente problemática devido à supressão da cobertura vegetal, pois a vegetação tem funções 

extremamente importantes para o ecossistema e para o ciclo da água, como contribuir para a 

retenção e estabilização do solo, prevenir a erosão, favorecer a infiltração da água e escoamento 

lento por absorção. Com isso, são gerados diversos problemas para a fauna e flora nativa e também 

para a população que habita na região. 

3.3. Instrumentos para Proteção Ambiental 

Considerando a importância das áreas de fundos de vale, foram criados diversos instrumentos 

para proteção ambiental das mesmas, dentre os quais cabe citar: (i) o Código Florestal, de 15 de 

setembro de 1965 (Lei nº 4.771/65) que insere o conceito de Área de Preservação Permanente e 

Reserva Legal; (ii) a Lei nº 6.902/81, que criou as Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental – APA, destinando áreas representativas dos ecossistemas brasileiras à proteção e 

pesquisa, instituindo penalidades aos infratores; e, (iii) o Decreto nº 89.336/84, referente à criação 

das Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, que tem por finalidade 

manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local, bem como regular o uso 

permitido destas áreas. É válido lembrar que a própria Constituição Federal de 1988 define que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo necessário, para tal, definir 

áreas especiais de proteção por meio da criação/definição de espaços territoriais e componentes a 

serem protegidos.  
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Merece destaque, por fim, o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento, 

instrumentos integrados de desenvolvimento urbano, que definem eixos de crescimento e áreas 

passíveis de serem urbanizadas, bem como o Terceiro Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia 

do Alto Tietê – PDMAT 3, que propõe medidas para áreas urbanizadas e não urbanizadas como 

controle do uso e ocupação do solo e criação de parques lineares ao longo das várzeas de inundação. 

Ou seja, todos os instrumentos citados alinham-se no quesito de reconhecer a importância da 

preservação das várzeas, sendo proposta a criação de parques lineares para tal. 

3.4. Implantação de Parques Lineares 

Parques lineares são elementos de macrodrenagem que concentram as águas pluviais captadas 

pela rede de microdrenagem, conservando-as em reservatórios naturais. São áreas livres, 

arborizadas e altamente permeáveis implantadas em locais de risco (sujeitos à inundação) com 

restrições de ocupação por estarem predominantemente em Área de Preservação Permanente – 

APP. Referem-se, portanto, a programas ambientais em áreas urbanas, com áreas destinadas tanto à 

conservação como à preservação dos recursos naturais, dado que evitam a ocupação irregular em 

áreas de proteção ambiental, podendo interligar fragmentos de vegetação e criar corredores 

ecológicos, além de agregar funções compatíveis para uso da população, como equipamentos de 

lazer, cultura, esporte e contemplação.  

Dessa forma, os parques lineares têm como principal objetivo reestabelecer a função original 

das várzeas, por meio da recuperação ou preservação de parte ou do todo, ampliando a capacidade 

de reservação das águas e reduzindo a vazão durante as cheias dos rios. 

 Na cidade de São Paulo o Plano Diretor Estratégico, que tem como objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado e diversificado do seu território, de forma a assegurar o bem estar equânime de seus 

habitantes, propõe o zoneamento das áreas de risco, a redução da impermeabilização do solo e a 

criação de parques lineares. Tal diretriz é reforçada pelo Manual de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais, elaborado pela Prefeitura. 

3.5. O Parque Várzeas do Tietê 

Na Zona Leste da Capital, a montante da Barragem da Penha, está prevista a implantação da 

1ª Etapa do Programa Parque Várzeas do Tietê – PVT, uma iniciativa do Governo do Estado de São 

Paulo, que abrange os municípios de São Paulo e Guarulhos.  

De acordo com o DAEE (2010a), com a implantação da 1ª Etapa do PVT (vide Figura 4), as 

condições urbanas e de qualidade de vida de 1,3 milhão de habitantes serão melhoradas e, após a 

realização das demais etapas, estima-se que este número chegue a mais de 2 milhões de habitantes. 

Além de beneficiar os moradores da RMSP, o Programa tem como objetivo proteger as áreas de 

várzea, bem como suas funções ecológicas, por meio do controle do uso e ocupação do solo e 

ordenamento das ocupações nas margens do rio Tietê, de modo a recuperar 110 hectares de áreas 

degradadas de várzea, na 1ª Etapa (totalizando 250 hectares nas demais etapas). Como resultado, 

haverá controle permanente dos problemas de enchentes na região, uma vez que as áreas de várzea 

serão recuperadas, permitindo a formação de piscinas naturais durante as épocas de cheias. 
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Figura 4: Área de Intervenção da 1ª Etapa do PVT. Fonte: DAEE (2010a) 

A execução deste Programa visa dar continuidade às ações iniciadas em 1976, com a 

implantação do Parque Ecológico do Tietê – PET, considerado hoje como um embrião do Parque 

Várzeas do Tietê, que tem como principal objetivo a recuperação e preservação das várzeas do rio 

Tietê (no trecho da Bacia do Alto Tietê) para a redução da propagação da onda de cheias e 

recuperação de sua capacidade de armazenamento natural, por meio de ações que promovam a 

efetiva ocupação das mesmas pelo poder público com edificações compatíveis com o uso das áreas 

recuperadas, tais como parques, vias de manutenção e ciclovias junto aos limites externos, 

equipamentos de lazer, turismo, cultura e educação, de forma a promover a educação ambiental, 

inclusão social e integração comunitária, bem como, a proteção e recuperação da flora e fauna (vide 

Figura 5). De tal modo, busca-se obter, de forma progressiva, a gestão integral de toda a várzea e 

melhor qualidade de vida para a população no entorno urbano da área de intervenção e, 

consequentemente, da RMSP.  

 

Figura 5: Exemplo de uso proposto para área de várzeas no PVT. Fonte: Portal do DAEE 
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4. CONCLUSÕES 

O avanço continuado das ocupações de fundos de vales na Região Metropolitana de São 

Paulo, somado ao crescimento da impermeabilização do solo, culminou em grandes inundações em 

áreas urbanas e grandes impactos ambientais, econômicos, sociais e para a própria gestão pública. 

 É necessário, portanto, desenvolver e incentivar ações que apresentem medidas mitigadoras 

e de redução dos riscos ambientais e sociais decorrentes do modelo adotado para crescimento 

urbano e ocupação de áreas de várzeas. É nesse contexto que se inserem os parques lineares.  

Cada vez mais, essa solução tem sido adotada no Brasil e em outros países, por contribuir, 

inclusive, com a melhoria do microclima com o balanço do ciclo da água e com a qualidade de vida 

da população lindeira aos parques. A proposta de parques trata de uma visão relativamente 

inovadora para os recursos hídricos no meio urbano, pois é priorizada a reintegração dos cursos 

d’água à paisagem, doravante canalizados. Entretanto, a implantação dos reservatórios naturais 

tende a ser lenta, devido à necessidade de desapropriações e reassentamentos populacionais para 

liberação das áreas.  

Há um extenso custo financeiro e social envolvido na implantação de parques ao longo de 

corpos d’água, contudo, os benefícios tanto para o tecido urbano quanto para o meio ambiente e 

para a própria população afetada são inúmeros, sendo necessário desenvolver a cultura de 

preservação e recuperação para garantir a manutenção (ou, ao menos, a recuperação) da função 

amortizadora das várzeas.  
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