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Parques Lineares
DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA ANO OBJETIVOS 

Ribeirão Guaratiba. 
Inicia na cabeceira do Ribeirão Guaratiba e 
percorre suas margens ao longo da Rua Inácio 
Monteiro até a Avenida Jose Higinio Neves. O 
limite deste parque acompanha faixa mínima de
15m de cada lado das margens do córrego.  

2006 A implantação deste parque linear objetiva a integração de áreas de conservação 
com espaços públicos garantindo a recuperação ambiental e paisagística. Esta 
intervenção deverá ter importante impacto social, pois criará equipamentos para uma 
região com diversos loteamentos em processo de regularização e desprovida de 
equipamentos públicos. 

Córrego Itaquera 
Inicia-se na Rua Patrício Teixeira, Barro Branco II, 
até o Terminal de ônibus existente e abrange uma 
faixa de 15 m de cada lado do córrego 

2012 A implantação deste parque linear deverá contribuir sensivelmente para o 
desenvolvimento da centralidade existente a dinamizar, do modo a qualificar não 
apenas a paisagem como também proporcionar a instalação de empreendimentos 
econômicos. 
O parque está ligado às nascentes do córrego Itaquera, passa pela centralidade e 
pelo parque do Rodeio. 

Nascente do Aricanduva 
Compreende a faixa de largura variável, tendo no 
mínimo 15m de cada lado do córrego, a partir da 
nascente do Rio Aricanduva, na divisa com a 
Subprefeitura de São Mateus, até a divisa com a 
Subprefeitura de Itaquera, conforme delimitado no 
mapa 01 integrante deste livro. 

2012 Área de divisa com São Mateus com extensa massa de mata nativa e pontencial para 
APA junto ao parque linear proposto. A proposta da criação da uma nova APA na 
região está em consonância com o Plano Diretor Regional de São Mateus. 
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Caminhos Verdes para 2006 e 2012
Ver Mapa 01 – Rede Hídrica Ambiental 

PARQUES

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA ANO OBJETIVOS 

Rua Eduardo Sanches 
Delimitado pela R. Eduardo Sanches,  R. Eng 
Carlo Grazia e conjuntos da COHAB   

2006 Área indicada para execução de um parque voltado para 
esportes olímpicos, aproveitando a própria topografia existente. 

Av, Metalúrgicos 
Área contida entre equipamentos públicos da R. 
Santo Rizzo; R. Ernestina Lestna; R. Argate; Av. 
dos Têxteis; Clube da Cidade ; futuro Hospital de 
Cidade Tiradentes e  Av. dos Metalúrgicos.  

2006 Trata-se de uma área com intensa mata nativa e com potencial 
para um parque ecológico inserido no contexto do distrito 

Rua Cachoeira Castanha 
Área delimitada pela R. Igarapé Torre da Lua; R. 
Arroio Don Marcos; Av. cachoeira Morena e R. 
Igarapé Santo Inácio. 

2006 Esta área tem pedidos da comunidade local para um parque com 
diversidade de atividades voltadas ao lazer, com caráter de 
praça. 
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Ciclovias 
DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA ANO OBJETIVOS 

Avenida Dos Metalúrgicos 
Inicia junto ao terminal de ônibus existente e 
incorpora canteiro existente junto a R. Arnaldo 
Bonaventura e percorre a avenida junto a lateral 
onde existe a área de ampliação da Avenida dos 
Metalúrgicos. 

2006 Junto ao canteiro lateral da via, aproveitando áreas da avenida projetada, que hoje 
não são utilizadas.   

Avenida Souza Ramos 
Inicia junto ao terminal de ônibus e percorre a 
lateral da via ate a R. Marcio Back Machado. A 
ciclovia devera integrar as futuras obras de 
continuação da Avenida Souza Ramos. 

2006 Junto ao parque linear proposto. 

Rua Inácio Monteiro 
A implantação devera ser nas laterais da via de 
modo que se aproveite as calcadas, mais amplas 
junto aos conjuntos habitacionais,, instituições 
publicas, praças e o parque linear.   

2006 Junto a lateral da via e ao novo parque linear proposto. 

Avenida Jose Higino Neves 
Inicia junto ao parque linear e percorre todo 
canteiro central ate a R. Fermino Álvares, onde 
devera ter sua continuidade com as futuras obras 
de ligação entre a Avenida Higinio Neves e R. 
Inácio Monteiro.   

2012 Junto ao canteiro central da via ao novo parque linear proposto.  

Avenida Naylor de Oliveira 
Inicio junto ao terminal de ônibus existente; 
percorre ao longo do parque linear proposto ate a 
R. Afonso Silva. 

2012 Junto ao parque linear proposto. 


