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RESUMO 

 

 

A acelerada expansão da Metrópole de São Paulo no século XX resultou em uma urbanização 

dispersa e de infraestrutura precária, com padrão monocêntrico e ocupação das bordas 

periféricas pelas populações em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Esta 

ocupação se deu sobre áreas ambientalmente frágeis, como os fundos de vale, lugares em que, 

ainda hoje, são verificados altos índices de vulnerabilidade. O conceito de parque linear foi 

introduzido na agenda do Município de São Paulo a partir do Plano Diretor Estratégico (2002) 

como uma solução intersetorial para as questões habitacionais, de saneamento básico e 

ambientais. Hoje, a cidade conta com 24 parques lineares geridos pela Secretaria do Verde e 

do Meio Ambiente. O presente trabalho tem como objetivo explorar os processos de inserção 

na agenda e de implementação dos parques lineares. O interesse em estudar este tema está em 

sua relevância por apresentar-se como uma solução intersetorial para problemas 

socioambientais, decorrentes da ocupação e impermeabilização das várzeas dos rios – 

problema que se agrava com a sobreposição desta condição à situação de vulnerabilidade 

social nas bordas da cidade de São Paulo. 

 

 

Palavras-chave: Parques lineares; Periferias; Políticas públicas, Administração pública; 

Intersetorialidade; São Paulo; Território. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

São Paulo has experienced intense growth in the twentieth century, resulting in urban sprawl 

and poor infrastructure, with a monocentric pattern and occupation of the peripheral edges by 

the lower classes. This occupation took place in environmentally fragile areas, such as valley 

bottoms, places where there are high levels of social vulnerability even today. The concept of 

linear park entered the agenda of the Municipality of São Paulo from the Strategic Master 

Plan (2002) as an intersectoral solution for housing, basic sanitation and environmental issues. 

Currently, the city has 24 linear parks managed by the Green and Environment Secretariat. 

The work aims to explore the processes of insertion in the agenda and implementation of 

linear parks. The interest in studying this theme is relevant because it presents itself as an 

intersectoral solution for social and environmental problems resulting from the occupation 

and waterproofing of river floodplains - a problem that is aggravated by the overlapping of 

this condition to the situation of social vulnerability on the edges of the city from Sao Paulo. 

 

Key words: Linear parks; Periphery; Public policy; Public Administration; Intersectoral; São 

Paulo; Territory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Metrópole de São Paulo é a quarta maior aglomeração urbana do mundo (PMSP, 

2017), com 20,6 milhões de habitantes (SEADE, 2017b) distribuídos em uma mancha urbana 

contínua que, no sentido leste-oeste, estende-se por cerca de 100 km (PMSP, 2017). Sua 

acelerada expansão durante o século XX resultou em uma urbanização dispersa e de 

infraestrutura precária, com padrão monocêntrico e ocupação das bordas periféricas pelas 

populações em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Tudo isso na Bacia do 

Alto Tietê, região que congrega uma rede de drenagem complexa cujas águas têm como 

destino um rio de baixa declividade, de águas lentas e (originalmente) cheio de curvas – o Rio 

Tietê.  

A ocupação do território do município de São Paulo exigiu, e ainda exige, uma série 

de intervenções em seus rios para enfrentar problemas como inundações e enchentes. A 

solução tradicional para esta questão teve como premissa tampar os rios, impermeabilizar as 

suas margens e escoar as suas águas. No final do século XX, uma nova abordagem – 

multifuncional – para a gestão das águas urbanas propõe a criação de espaços que atendam à 

proteção de áreas ambientalmente frágeis e relevantes para a drenagem, como são as margens 

dos rios e córregos, ao mesmo tempo em que permitam o uso pelas pessoas e o acesso a 

direitos, como o lazer. 

 Neste contexto, foram implementados no município, a partir do Plano Diretor 

Estratégico de 2002, os parques lineares, que levam esse nome devido ao seu formato 

comprido às margens de um rio ou córrego e localizam-se, com frequência, em territórios 

ocupados pela população de baixa renda, em geral fundos de vale e áreas de risco. É aí que a 

vulnerabilidade social encontra a fragilidade ambiental.  

 O caráter inovador relacionado ao conceito de parques lineares na cidade representa, 

em teoria, uma mudança do paradigma dominante quanto à gestão das águas urbanas e ao 

estabelecimento do sistema de áreas verdes. Contudo apenas a implementação dos parques 

não garante automaticamente a proteção do espaço, o resgate da qualidade das águas e 

oportunidades de uso para a população. Para além da manutenção, o modelo de gestão 

adotado para estes espaços pode potencializar o seu papel social como uma plataforma para 

implementação de políticas públicas intersetoriais no território, especialmente nas periferias.  

 

 

 



 
 
 

2 

 

Figura 1 – Mapa dos Parques do Município de São Paulo 
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2. PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

A Região Metropolitana de São Paulo contém 39 municípios com uma população total 

de 20,6 milhões de habitantes (SEADE, 2017b). A principal cidade, São Paulo, é a maior de 

todas, com 11,6 milhões de habitantes (SEADE, 2017b). A Metrópole passou por um 

crescimento intenso com espraiamento no último século. Em 1872, a população de São Paulo 

era de 31.000 habitantes. Em 1954 a cidade tornou-se a maior cidade brasileira, com 2,9 

milhões de habitantes. Dezesseis anos depois, a população dobrou, alcançando 6 milhões de 

habitantes. Quase 50 anos depois, a população dobrou de novo (TOLEDO, 2015). Essa rápida 

e não planejada expansão demográfica resultou em uma área urbanizada que em alguns 

pontos se estende por mais de 100 km (PMSP, 2017).  

O processo histórico de estruturação da Metrópole está ligado a três elementos que o 

constituíram: 

 

A dispersão intensiva do padrão periférico; o deslocamento da função residencial 

para áreas desprovidas de atributos urbanos básicos; e a acentuada desarticulação do 

sistema de transporte público e dos fluxos responsáveis pela mobilidade intra 

metropolitana. (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 37) 

 

O grande crescimento populacional, decorrente do processo migratório rumo à 

metrópole, somado à falta de planejamento e controle do poder público, tem como marcante 

característica a formação das periferias. O início do processo de migração remonta ao início 

do século XX, mas é nas décadas de 1960 e 1970 que a área urbanizada ultrapassa os limites 

do município com a chegada de 2 milhões de pessoas atraídas pelo mercado de trabalho e 

oferta de empregos nos setores industrial e de serviços.  

Para acomodar os novos habitantes, a função residencial deslocou-se para áreas 

desprovidas de infraestrutura (transporte, abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem 

de águas pluviais, etc.), resultando em um padrão de ocupação precário. Emergiu, então, uma 

mancha urbana desarticulada e pouco densa, que apresentava taxas de crescimento não 

uniforme. Esta característica é perceptível na comparação das décadas de 1940 e 1960 quando 

a área central da metrópole – o trecho dito urbano – e os arredores cresceram respectivamente 

171% e 364%. (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004). É interessante notar que as 

periferias vão se redefinindo no ritmo que a área urbanizada se expande.  

No decorrer dos anos 1970, os loteamentos populares – irregulares e clandestinos, por 

vezes localizados em áreas de risco – eram uma realidade. Para responder a este problema 
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habitacional, o poder público comprou grandes glebas rurais nas bordas da região 

metropolitana – principalmente na região leste do município de São Paulo e nos municípios 

vizinhos, a norte e oeste – para implantar conjuntos de habitação pública. Porém, a produção 

pública de habitação social não alterou o padrão precário de ocupação. A urbanização 

extensiva e precária continuou predominante, gerando uma ocupação periférica e horizontal. 

Segundo Meyer, Grostein e Biderman (2004), a ação pública do período pode ser descrita pela 

conjugação de três procedimentos: 

 

A conivência com a abertura de loteamentos irregulares, a construção de imensos 

conjuntos habitacionais desconectados da estrutura urbana e a falta de uma política 

de desenvolvimento urbano que estimulasse concomitantemente a instalação de 

atividades geradoras de emprego e renda. (p. 42).  

 

A ausência de uma política de desenvolvimento urbano que equacionasse a expansão 

da metrópole contribuiu para acentuar os processos de exclusão e segregação espacial. Deste 

processo, consolidaram-se duas fortes características problemáticas: a desarticulação física e 

funcional entre as áreas com oferta de emprego e as áreas de moradia popular e o avanço 

imprudente de um padrão de urbanização predatória sobre as áreas de mananciais e outras 

áreas ambientalmente frágeis. Mesmo protegidos por diversos instrumentos legais, os fundos 

de vale foram ocupados pela parcela mais empobrecida da população, com sua baixa 

capacidade de adquirir terrenos regulares e pela ausência de uma política habitacional 

abrangente o suficiente para atender as suas demandas. É aí que a “vulnerabilidade social 

encontra a fragilidade ambiental” (TRAVASSOS, 2010, p. 97). 

As obras de canalização de rios, executadas em conjunto com a construção de 

avenidas de fundo de vale, remonta a meados do século XIX, quando a urbanização 

transformou as várzeas em espaços insalubres, focos de epidemias e em obstáculos para o 

crescimento da cidade. A ocupação das várzeas agravou os problemas socioambientais, uma 

vez que a população passou a lidar com inundações, enchentes e águas contaminadas, devido 

à condição precária de saneamento e poluição difusa (TRAVASSOS, 2004). 

A construção de avenidas de fundo de vale foi vista durante o século XX pelo poder 

público como uma solução para as questões de mobilidade e drenagem de São Paulo. O Plano 

de Avenidas, proposto por Prestes Maia e Ulhôa Cintra nas décadas de 1920 e 1930, orientou 

o crescimento da cidade ao longo das décadas seguintes. Esse plano consiste em uma 

estrutura viária radioconcêntrica (composta por vias radiais e perimetrais) que utiliza o leito 
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maior dos rios (área inundável em época de chuvas) para acomodar as avenidas (ANELLI, 

2007).  

Alinhado à política de mobilidade urbana sobre pneus adotada pelo país naquele 

período, o Plano de Avenidas expressa um modelo de organização urbana dispersa, de rápida 

expansão horizontal. A opção pelo transporte sobre pneus possibilitou o crescimento da 

metrópole sem a necessidade de uma ordenação rígida, uma vez que carros e ônibus 

adequam-se facilmente a diferentes percursos e distâncias, característica distinta de 

infraestrutura de transporte sobre trilhos. Contudo, o crescimento exponencial da frota de 

veículos sobrecarregou rapidamente as novas avenidas, resultando em um sistema viário 

congestionado. Com isso, o movimento pendular casa-trabalho de milhões de trabalhadores, 

das periferias para as áreas de concentração de empregos, revelou-se insustentável.  

Além das externalidades negativas relacionadas à mobilidade, a expansão desenfreada 

da metrópole exigiu uma série de intervenções nas águas superficiais (rios e córregos). A 

prática de canalização dos córregos para o afastamento das águas precipitadas e construção de 

avenidas no leito maior dos rios foi hegemônica em São Paulo até o início do século XXI. Os 

córregos eram tratados como simples canais de drenagem e havia uma determinação de 

ocupar a várzea com uma urbanização intensa. Para justificar tal visão, “assoreamento, 

vegetação no leito, erosão e inundações foram considerados como problemas típicos de 

córregos não canalizados” (TRAVASSOS, 2004, p. 63). Tal abordagem, contudo, não 

solucionou o problema das enchentes e inundações, gerando outros problemas, uma vez que a 

impermeabilização das várzeas aumenta ainda mais a necessidade de dar vazão às águas, que 

por sua vez exige calhas ainda maiores, resultando em um ciclo vicioso de conflito com as 

águas urbanas. 

 

 

3. INSERÇÃO DOS PARQUES LINEARES NA AGENDA PÚBLICA 

 

Apesar de inundações e enchentes sempre terem sido reconhecidas como problemas 

urbanos, a visão acerca da necessidade de compatibilizar planejamento urbano (incluindo os 

desafios habitacionais) com planos de drenagem, reservação das áreas pluviais a montante1 e 

manutenção das várzeas com parques lineares, ocorreu apenas no final do século XX.  

                                                        
1 A montante indica o trecho do curso d’água entre o observador e a nascente – ou seja, rio acima. Por sua vez, à 

jusante indica o trecho entre o observador e a foz do rio, no sentido da correnteza – rio abaixo. 
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O conceito de “ecossistemas urbanos” evoluiu na agenda internacional fomentada pela 

reunião da Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve 

sede no Rio de Janeiro em 1992, a ECO-92. Segundo Travassos (2004), a discussão sobre 

sustentabilidade urbana ganhou força no Fórum Global das ONGs, ocorrida paralelamente ao 

evento principal. A autora observa que, por volta desse período, houve um crescimento no 

Brasil da criação de normas e legislação ambiental relativas às águas urbanas nas três esferas 

administrativas: Governo Federal, Estado de São Paulo e Município de São Paulo. 

A solução para as águas urbanas estabelecida pela agenda internacional possui como 

uma de suas principais estratégias a criação de áreas que atendam a demandas urbanas, mas 

que possam também conviver com cheias periódicas. A criação de espaços verdes públicos, 

que a literatura chama de caminhos verdes ou infraestrutura verde (respectivamente 

greenways e green infrastructure, em inglês), atende adequadamente a essa dupla função. No 

Brasil, dá-se o nome às áreas lindeiras aos rios de parques lineares (TRAVASSOS, 2010). 

O primeiro passo para que os parques lineares entrassem na agenda da Prefeitura de 

São Paulo foi o reconhecimento da impermeabilização como um problema público. Este 

entendimento já estava presente no Código Florestal (Lei Federal N. 4.771 de 1965)2, que 

determina uma faixa de 30 metros em cada margem como Área de Preservação Permanente 

(APP)3, mas foi apenas no início dos anos 2000 que a impermeabilização entrou na agenda do 

município de São Paulo.  

Na esfera estadual, a Emplasa, órgão de planejamento do Estado de São Paulo, 

introduziu, desde a década de 1970, a visão inovadora de conservação das características 

naturais dos fundos de vale nos projetos de drenagem urbana, ao contrário das intervenções 

que vinham sendo realizadas pelo município. De todo modo, embora já houvesse na Emplasa 

a ideia de que os problemas das inundações estavam relacionados à ocupação da bacia 

hidrográfica, não havia ainda projetos que abordassem o conjunto da bacia (TRAVASSOS, 

2004). 

Já nos anos 1980, no contexto de elaboração do Plano Global de Drenagem, a Emplasa 

passou a reconhecer a necessidade do sistema de drenagem ser preventivo e normativo para 

assegurar uma ocupação adequada em bacias ainda não completamente urbanizadas. Este 

órgão enxergava o caráter complexo e multisetorial necessário para a sua implementação, 

com o envolvimento de diversas instituições. Na mesma época, o DAEE, em convênio com a 

                                                        
2 O Código Florestal de 1965 foi revogado pela Lei Federal 12.651 de 2012. 
3 A largura da faixa de APP varia de acordo com a largura do corpo d’água. A faixa de 30 metros é aplicada para 

cursos d’água de menos de 10 metros de largura (Lei Federal N. 4.771 de 1965). Este parâmetro permaneceu 

igual na Lei 12.651/2012. 
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Cetesb, lançou um manual de Drenagem Urbana alinhado aos princípios do plano da 

Emplasa, que se refere explicitamente a parques lineares como uma solução para os 

problemas de drenagem. 

  

(...) compatibilização entre planejamento urbano e planejamento de drenagem, 

preservação de águas pluviais à montante e manutenção das várzeas com parques 

lineares, além da adoção da bacia hidrográfica como unidade de projeto. 

(TRAVASSOS, 2004, p. 74, negrito das autoras). 

  

 Na esfera nacional, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída em 1997, é o 

principal marco jurídico-institucional que promove a gestão compartilhada das águas. Quatro 

anos depois, celebrou-se o Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001), que trata 

do conflito entre o meio ambiente natural e construído em uma de suas diretrizes: 

  

IV – Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente (Artigo 2º, Parágrafo IV). 

  

 Na esfera municipal, a questão ambiental entra na agenda com a aprovação do Plano 

Diretor Estratégico em 2002 (Lei 13.430), que passa a reconhecer a rede hídrica como um dos 

sistemas urbanos estruturais. A Rede Hídrica Estrutural é composta pelos rios, córregos e 

talvegues4 que deverão receber intervenções urbanas de recuperação ambiental, drenagem, 

recomposição da vegetação e saneamento. Dentre os objetivos do sistema de drenagem, 

destaca-se o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento das águas e a interrupção do 

processo de impermeabilização do solo. Dentre as diretrizes, tem-se o disciplinamento e 

fiscalização das margens dos rios; e o emprego de soluções adequadas destas áreas, como 

parques lineares.  

Os parques lineares, como definidos no Plano Diretor Estratégico de 2002, são 

“intervenções urbanísticas que visam recuperar para os cidadãos a consciência do sítio natural 

em que vivem, ampliando progressivamente as áreas verdes” (Art. 103). Segundo o 

documento, são ações estratégicas para a gestão da Política Ambiental “implantar parques 

lineares dotados de equipamentos comunitários de lazer, como forma de uso adequado de 

fundos de vale, desestimulando invasões e ocupações indevidas” (Item II). Sendo assim, 

consta neste plano 37 parques lineares a implementar. Dois anos depois, quando foram 

                                                        
4 Talvegue (do alemão Talweg, que significa “caminho do vale”) é a linha de água que pode variar ao longo do 

tempo e se encontra no meio da junção mais profunda de um vale ou rio. Fonte: Wikipedia. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Talvegue. Acesso em: 19 ago. 2017.  
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concluídos os planos regionais das subprefeituras, esse número aumentou em quase quatro 

vezes (SILVA-SÁNCHEZ; JACOBI, 2012), demonstrando que o conceito foi amplamente 

difundido, apesar da maior parte dos parques planejados pelas subprefeituras não terem saído 

do papel. 

Outro passo importante para a execução de parques lineares foi a publicação da 

Resolução Conama N. 369 de 2006, que regulamenta casos excepcionais de utilidade pública 

ou interesse social para a supressão de vegetação em APP do Código Florestal. Esta resolução 

facilitou a construção de parques lineares e a urbanização de favelas nessas áreas em meio 

urbano. Para a implantação de área verde pública, a resolução manteve a largura da APP 

estabelecida no Código (30 metros) e definiu percentuais baixos de impermeabilização e 

alteração da vegetação para ajardinamento, 5% e 15% respectivamente da área total.  

Já para a Regularização Fundiária Sustentável de Área Urbana – denominação 

estabelecida pela norma referente à regularização e urbanização de favela – a resolução 

estabelece uma faixa marginal mínima de 15 metros de cada lado do corpo d’água e a 

manutenção de outra área de APP na mesma bacia hidrográfica. Apesar do progresso, o 

atendimento às diretrizes ainda se apresenta como um desafio, pois alcançar tais números é 

complexo sem que grandes intervenções urbanísticas sejam executadas (TRAVASSOS, 

2010). 

Hoje, quinze anos após a promulgação do PDE de 2002, a cidade conta com 24 

parques lineares implementados majoritariamente entre os anos de 2005 e 2014, conforme 

mostra o Gráfico 01. 
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Gráfico 1 – Evolução da inauguração de parques por ano, por tipo de parque

 

Fonte: SVMA, 2017. Elaborado pela autora. 

 

Em uma entrevista realizada em 2012, a arquiteta e então diretora do Departamento de 

Planejamento (DEPLAN) da SVMA, Rosélia Mikie Ikeda, reflete a visão acerca de parques 

lineares à época.  

 

O objetivo dos parques lineares é recuperar fundos de vales dos rios e córregos da 

cidade por meio da implantação de áreas de lazer, saneamento e limpeza dos rios. 

Sua implantação propicia a conservação das Áreas de Proteção Permanente que 

margeiam os cursos d’água e minimizará os efeitos negativos das enchentes. Esses 

parques, além de representarem expansão da área verde na cidade, contribuirão para 

melhorar a permeabilidade do solo e para a proteção dos cursos d’água ainda não 

canalizados. Os parques irão também reduzir áreas de risco na medida em que 

evitarão a construção de habitações irregulares nas áreas de várzea dos córregos, e 

ampliarão a qualidade de vida das populações que vivem na região ao disponibilizar 

equipamentos de lazer. Sua implantação foi concebida para resgatar o papel dos 

fundos de vale como parte do sistema de drenagem natural e acrescentando-lhes 

função social. É uma ação concreta de adaptação para enfrentar efeitos da mudança 

climática. (LABVERDE, 2012) 

 

 

Na revisão do Plano Diretor Estratégico de 2014 (Lei 16.050) permanecem os 

conceitos relativos aos parques lineares, reforçando o importante papel desses espaços 
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públicos no que diz respeito aos aspectos ambientais, urbanísticos e sociais na cidade de São 

Paulo, nos seguintes termos: 

 

Art. 273. Os Parques Lineares são intervenções urbanísticas associada aos cursos 

d’água, principalmente aqueles inseridos no tecido urbano, tendo como principais 

objetivos: 

I.Proteger e recuperar as áreas de preservação permanente e os ecossistemas ligados 

aos corpos d’água; 

II.Proteger, conservar e recuperar corredores ecológicos; 

III.Conectar áreas verdes e espaços públicos; 

IV.Controlar enchentes; 

V.Evitar a ocupação inadequada dos fundos de vale; 

VI.Propiciar áreas verdes destinadas à conservação ambiental, lazer, fruição e 

atividades culturais; 

VII.Ampliar a percepção dos cidadãos sobre o meio físico (PDE, Lei 16.050/2014). 

 

A implementação dos parques lineares apoiou-se na agenda de mudanças climáticas e 

sustentabilidade presentes nos cenários nacional e internacional, devido aos seus objetivos de 

proteção e recuperação ambiental e controle de enchentes. Para além destes objetivos, a 

motivação para a criação desses parques passa também pelo oferecimento de áreas verdes 

conectadas a espaços públicos e destinadas ao lazer e às atividades culturais, bem como à 

ampliação da percepção dos cidadãos sobre o meio físico. Sampaio et. al. (2016) afirma que o 

direito ao lazer5, à recreação, à paisagem e aos serviços ambientais proporcionados por áreas 

verdes urbanas constituem uma parte essencial do direito à cidade e satisfazê-lo plenamente é 

dever do poder público. Nesse sentido, os parques são instrumentos também de efetivação 

desse dever e nota-se, portanto, seu papel multifuncional. 

 

 

4. IMPLEMENTAÇÃO E INTERSETORIALIDADE 

 

A abordagem multifuncional acerca dos parques lineares já estava presente no Plano 

Diretor de 2002 como um tema que envolve várias pastas da gestão pública para a sua 

implementação – ideia que se manteve no Plano Diretor de 2014. Este tratamento está 

presente nos planos e programas elaborados a partir de 2002, dos quais destacam-se os 

seguintes: Programa 100 Parques para São Paulo, Programa Córrego Limpo, Plano Municipal 

                                                        
5 Segundo Sampaio et.al. (2016), o lazer aparece consagrado em distintos dispositivos da Constituição Federal 

de 1988. O art. 6o determina que “São  direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. No art. 217, o §3o determina que “o Poder Público incentivará o 

lazer, como forma de promoção social”. A viabilização do lazer é uma das funções realizadas pelos parques 

urbanos.  
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de Saneamento Básico de São Paulo, Programa de Urbanização de Favelas, apresentados nos 

Quadros 03 a 07. 

 

Quadro 1 – Programa 100 Parques para São Paulo 

PROGRAMA 100 PARQUES PARA SÃO PAULO 

Ano: 2008 

Responsável: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

Objetivo: Expansão de áreas verdes com os objetivos de garantir a preservação de um banco de terras públicas 

prestadoras de serviços ambientais e de iniciar um plano de adaptação ao novo cenário de mudanças climáticas. 

Critério de escolha: Os lugares para implantação dos parques foram áreas públicas existentes e áreas 

ambientalmente frágeis, principalmente concentradas nos extremos norte e sul do município, bem como aquelas 

produtoras de água e de fundos de vale. 

Fonte de recursos para implantação: Orçamento da SVMA, Termos de Compensação Ambiental e Fundo de 

Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), este último criado pelo Plano Diretor de 2002. 

Destaque: Além dos tradicionais parques urbanos e naturais, a inclusão dos parques lineares no Programa 100 

Parques visava respeitar as áreas de APP, evitar ocupação em áreas de risco, ajudar no combate às enchentes, 

ser uma opção de cultura e lazer para a população do entorno, além de recuperação das margens do córrego do 

local e os parques naturais, voltados para a preservação da biodiversidade na Cidade. 

Elaborado pela autora, a partir de informações constantes no site da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (acesso em: 19 ago. 

2017), Suzumura (2010), Travassos (2010) e LabVerde (2012). 

 

Quadro 2 – Programa Córrego Limpo 

PROGRAMA CÓRREGO LIMPO 

Período de vigência: 2007-2012; retomado em junho de 2017. 

Atos normativos: Termo de cooperação entre PMSP e Sabesp (Nº 011/07 – CJ); Diário Oficial da Cidade de 

São Paulo, sábado, 4 de abril de 2009. 

Objetivo: Despoluição dos córregos.  

Grupo Executivo responsável pelo contrato do Programa: Secretarias das áreas de coordenação de 

subprefeituras, governo municipal, infraestrutura urbana e obras, verde e meio ambiente e habitação. 

Atribuições da PMSP: Limpeza e manutenção dos leitos e margens dos rios; remoção de imóveis situados nas 

faixas ribeirinhas para permitir a reurbanização de favelas nas proximidades dos fundos de vale, implantação de 
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Parques Lineares “sempre que possível”, fiscalização, desenvolvimento de programas de conscientização da 

população local. 

Atribuições da Sabesp: Planejamento e execução de infraestrutura de esgotamento, monitoramento da 

qualidade das águas dos córregos, desenvolvimento de programas de conscientização da população local. 

Planejamento (biênio 2017-18): Córregos Uberaba, Parque M'Boi Mirim, Casa Verde e Casa Verde 1.  

Elaborado pela autora, a partir do Termo de Cooperação, publicação no DOC de São Paulo e Solicitação de Informação em 06 ago. 2017 

(protocolo 426611712315). 

 

Quadro 3 – Plano Municipal de Saneamento Básico de São Paulo 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO 

Ano de publicação: 2010 

Ato normativo: Elaborado conforme determinação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e 

Infraestrutura, criado em junho de 2009 (Lei N. 14.934/2009).  

Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI): destinado a apoiar e suportar ações 

de saneamento básico e ambiental e de infraestrutura no município para o custeio de obras e serviços relativos 

a: 

“I – intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à 

regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares; 

II – limpeza, despoluição e canalização de córregos; 

III – abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres, em áreas de influência 

ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de 

assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares; 

IV – provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente 

por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de 

parcelamentos do solo irregulares; 

V – implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção das condições naturais e 

de produção de água no Município, de reservatórios para o amortecimento de picos de cheias, de áreas de esporte, 

de obras de paisagismo e de áreas de lazer; 

VI – drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos; 

VII – desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do Fundo” 

(Lei N. 14.934, de 18 de julho de 2009) 
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Conselho Gestor do FMSAI: Secretaria Municipal de: Habitação, Verde e Meio Ambiente, Governo, Serviços 

e Obras, Urbanismo e Licenciamento, Fazenda, Gestão, Prefeituras Regionais; Membros dos Conselhos 

Municipais de: Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES), Política Urbana (CMPU), Habitação 

(CMH). 

Fonte de recursos do FMSAI: Corresponde a 7,5% da receita bruta da Sabesp obtida a partir da exploração 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de São Paulo. Além dos recursos 

destinados ao fundo, outros 13% da receita são destinados a investimentos em ações de saneamento básico e 

ambiental do interesse do Município, realizados pela Sabesp.  

Ênfase do Plano: Cidade informal, entendida como o “conjunto dos núcleos onde está concentrada a 

população mais carente, de menor acesso aos equipamentos sociais e de infraestrutura urbana, em geral 

localizados em fundos de vale, áreas de risco, encostas íngremes, terrenos de invasão, margens das vias 

públicas, etc.” (p. 6).   

Destaque do Plano: Dentre as diversas propostas de diretrizes e estratégia, destaca-se a atenção dada à 

educação ambiental, alinhada à Política Nacional de Educação Ambiental (Lei N. 9.795/1999), que estabelece a 

importância de desenvolver ações e práticas educativas voltadas à sensibilização e organização da coletividade 

sobre as questões ambientais e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. As propostas dizem 

respeito tanto à educação continuada dos técnicos da área, quanto a ações educativas junto à comunidade, 

incluindo a promoção da leitura crítica da realidade, o reconhecimento dos problemas socioambientais e o 

desenvolvimento da capacidade de escolha e detecção de problemas.  

Elaborado pela autora, a partir de informações constantes no Plano Municipal de Saneamento básico de São Paulo e no site da Secretaria 

Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo (acesso em: 19 ago. 2017). 

 

Quadro 4 – Programa de Urbanização de Favelas 

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS 

Plano Municipal de Habitação: 2003 (1a versão) e 2009 (2a versão) 

Responsável: Secretaria Municipal de Habitação  

Objetivo: Garantir à população, em áreas de vulnerabilidade social, o acesso à cidade formal por meio da 

implementação de infraestrutura, saneamento básico, iluminação, serviços públicos e áreas verdes. O programa 

também inclui o reassentamento de famílias – em caso de áreas de risco – e a recuperação e preservação de 

áreas de proteção dos mananciais.  

Atribuições: Urbanização e a regularização fundiária de áreas degradadas, ocupadas desordenadamente e sem 

infraestrutura. 

Destaque: Organização das ações por sub-bacias hidrográficas. 
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Elaborado pela autora, a partir de informações constantes no site da Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo (acesso 

em: 19 ago. 2017) e Travassos (2010). 

 

 Enquanto o Programa 100 Parques para São Paulo detalha o planejamento e viabiliza a 

execução dos parques lineares na cidade, o Programa Córrego Limpo alinha as ações da 

Prefeitura e do Estado para a implementação de infraestrutura de esgotamento ao longo dos 

rios urbanos. Por sua vez, o Plano de Saneamento Básico dá ênfase à cidade informal e 

orienta os investimentos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, sob 

a responsabilidade da Secretaria de Habitação, que utiliza recursos deste fundo para a 

urbanização de favelas.  

Estes planos e programas apresentam a importância estratégica dos fundos de vale, 

rios e várzeas para a solução de questões sociais e ambientais na cidade de São Paulo. Além 

disso, reconhecem que é nessas áreas que se encontra a população mais pobre, vivendo em 

situação precária. No entanto, a análise de Travassos (2010) demonstra que, apesar da 

convergência de tratamento dos fundos de vale urbano e indicação da necessidade de 

articulação entre os diversos órgãos públicos envolvidos no tema, o caráter setorial das ações 

do poder público mantém-se. A autora observa que os parques lineares, as favelas urbanizadas 

e os córregos saneados distribuem-se pelo Município de forma pouco coordenada. Se, por um 

lado, o poder público faz-se presente em mais territórios, por outro lado, perde-se a 

oportunidade de potencializar sua ação. Quando, em casos raros, as ações se dão em um 

mesmo território, há mais justaposição do que integração de políticas públicas. Esta 

justaposição pode viabilizar a execução de um parque linear, que surge no local onde 

moradias irregulares em situação de risco são removidas. No entanto, a articulação da política 

pública se encerra por aí. 

Lotta e Favareto (2016) sugerem que há pelo menos três dimensões estruturais no 

ambiente institucional que precisam ser enfrentados no Brasil. O primeiro deles refere-se à 

articulação das esferas federativas, o segundo é a cultura setorial e o terceiro é a 

permeabilidade dos arranjos às especificidades locais. A cultura setorial faz com que se 

percam oportunidades de sinergia e se dissipem as necessidades de integração de esforços 

postas pela própria natureza dos problemas econômicos, sociais ou ambientais. A abordagem 

dos territórios como meros repositórios de investimentos, ao invés de compreendê-los como 

estruturas sociais que precisam ser consideradas e mobilizadas, faz com que as políticas 

públicas implementadas fiquem aquém de seu potencial.  
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Os limites da intersetorialidade (integração) e da articulação territorial resultam em 

perda de eficiência dos investimentos e em comprometimento dos resultados. "Esses limites 

se devem, em grande medida, ao peso da cultura setorial que permeia os gestores e o 

comportamento das forças sociais, associado a uma cultura institucional de privilégio dos 

resultados alcançáveis em curto prazo" (LOTTA; FAVARETO, 2016, p. 50).  

Os parques lineares localizam-se majoritariamente fora do centro expandido da cidade 

de São Paulo, ou seja, para além dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. É possível observar 

isso na Figura 02 que apresenta os parques e a situação de vulnerabilidade local por setor 

censitário, de acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social de 20106.  

A realidade das periferias é multifacetada, caracterizada por carências e privações que 

se sustentam reciprocamente e geram círculos perversos de exclusão. A intersetorialidade 

apresenta-se então como um meio para enfrentar a problemas sociais complexos cujas origens 

possuem múltiplas dimensões. Uma vez que estes problemas têm diversas causas, é apenas 

com uma abordagem articulada que se pode enfrentá-los. 

 

"(...) la noción de la intersectorialidad remite a la integración de diversos sectores, 

principalmente – aunque no sólo – gubernamentales, con vistas a la solución de problemas 

sociales complejos cuya característica fundamental es su multicausalidad.” (CUNNIL-GRAU, 

2014, p. 8) 

 

A superação da vulnerabilidade social depende de um sistema de proteção social que 

combine estratégias articuladas pautadas na perspectiva do desenvolvimento social, aderente 

às demandas e necessidades dos grupos, indivíduos e regiões. Ou seja, depende da transição 

da gestão tradicional rumo a uma gestão dinâmica, baseada na proximidade e na participação, 

com ênfase à descentralização (BRONZO, 2007).  

É a partir da definição de uma área de intervenção, no caso deste trabalho a área de 

abrangência de um parque, que se torna possível deslocar a preocupação do setor para o 

território. O território torna-se então lócus de implementação das políticas públicas e 

possibilita a sua integração. Ou seja, é no território que a intersetorialidade materializa-se. 

  

                                                        
6 O IPVS é um índice que permite identificar as áreas que abrigam os segmentos populacionais mais vulneráveis 

dentro do município. Baseado em indicadores de renda, escolaridade e ciclo de vida familiar, o índice varia de 1 

a 6 na área urbana, respectivamente da baixa à alta vulnerabilidade (SEADE, 2012). 
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Figura 2 – Parques municipais e vulnerabilidade social em São Paulo 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar como os parques lineares entraram na agenda 

pública e sua implementação. Além disso, buscou-se explorar o potencial dos parques lineares 

enquanto plataforma para a execução de políticas públicas articuladas no território. Apesar da 

implementação de parques significar um ganho para a população do entorno, este ganho não 

depende apenas da continuidade desta política – em outras palavras, da simples manutenção 

do parque –, mas sim da melhor articulação das ações do poder público no território. A 

integração de diferentes setores para resolver problemas públicos é desejada devido ao 

aumento da eficiência dos investimentos realizados e do alcance de melhores resultados, uma 

vez que também promove sinergias para endereçar a vulnerabilidade social deste território 

ambientalmente frágil.  

A gestão de espaços públicos em periferias é um grande desafio para a Prefeitura de 

São Paulo. Por outro lado, os parques lineares possuem um enorme potencial para fomentar a 

articulação de políticas públicas no território. Este trabalho espera contribuir para a discussão 

e construção coletiva de um modelo de gestão que viabilize este potencial.  
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