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2.006

O Parque Linear do Córrego Ponte Rasa começa na rua Sonho Gaúcho e segue pelo rio a jusante, beirando a  FATEC 
Leste na sua margem direita até a Estrada de Mogi das Cruzes pelo meio da quadra 142-009, atravessa a estrada de 
Mogi das Cruzes continua a norte limitando-se na sua margem esquerda pelo fundo dos lotes da quadra 111-567 e a 
direita pelo fundo dos lotes da quadra 111-155, cruza a rua Teodoro da S. Braga, segue á noroeste limitando-se na 
margem direita pelo fundo da quadra 111-156 e a esquerda pela quadra 111-568,  segue pela rua Julieta a noroeste até 
a rua Ponte Rasa, atravessa a rua Ponte Rasa, segue a norte pela Av. Dr. Otávio Ramos, tendo como margem direita 
quadra 111-158 e margem esquerda as quadras 111-596 e 111-595, cruza as ruas Honório Emiliano Bueno e rua Maripá 
de Minas, e segue a norte limitando-se a esquerda pela Av. Dr. Otávio Ramos  e a direita pela quadra 111-592, segue a 
noroeste margeando a Av. Dr. Otávio Ramos a esquerda e a rua Leonel Ferreira a direita até a altura da rua das 
Angélicas. Segue a noroeste  limitando-se a esquerda pela Av. Otávio Ramos e a direita pelo córrego Ponte Rasa (em 
terreno público) e pela quadra 111-587, até a rua Raimundo Machado, cruza a rua Raimundo Machado e segue a oeste 
por entre as quadras 111-133 a esquerda e 111-539 a direita, atravessa a rua Ana Luisa de Souza e segue a oeste pelo 
fundo dos lotes da quadra 111-538 a direita e beirando uma Zona Especial de Interesse Social 1 a esquerda, cruza a rua  
Amador G. de França F.° e continua limitando-se pela ZEIS 1 a esquerda e pela quadra 111-537 a direita. Atravessa a 
rua Sebastião da Silva Bueno e segue a oeste pela rua S. Sebastião do Oeste margeando o córrego Ponte Rasa a 
direita, segue por dentro da quadra 111-509, limitando-se pelo fundo dos lotes, abre entre os lotes 111-509-087 e 111-
509-074 em um lote EL (público), segue limitando-se à direita pela rua Simplício de Sá e a esquerda pelo fundo dos lotes 
da quadra 111-509 até a rua Agenor de Barros, segue pela rua Simplício de Sá limitando-se à direita pela quadra 111-
087 e a esquerda pelo córrego Ponte Rasa, cruza a rua Agenor de Barros e segue pelo lote 111-523-031 e limitando-se 
à direita pela rua Osvaldo Prático, abre em um largo, envolvendo a praça Giovanni Fiani e o lote 111-523-031. Continua 
no cruzamento da rua Boaventura Rodrigues da Silva com a Av. São Miguel, seguindo a noroeste por dentro da quadra 
111-238 em área pública livre, limitando-se a esquerda e á direita pelo fundo dos lotes da quadra, atravessa a rua Dr 
Flamiano Costa, e segue por dentro da quadra 111-187 limitando-se pelo fundo dos lotes, cruza a Av. Olavo Egídio de 
Souza Aranha, segue a oeste, percorrendo o limite entre as Subprefeituras de Ermelino Matarazzo e Penha, limitando-se 
pelo fundo dos lotes da quadra 110-188, cruza a rua Santo Antônio do Riacho, segue a oeste por dentro da quadra 110-
189 limitando-se pelo fundo dos lotes da quadra, atravessa a rua Abdon Mílanes e segue a noroeste limitando-se a 
direita pelos lotes da quadra 110- 403 (pertencente a Subprefeitura da Penha) e a esquerda pelos lotes da quadra 110-
190, segue limitando-se por uma ZEIS 1 a esquerda e pela quadra 111-403 a direita, segue margeando a rua Maria das 
Dores Abranches a esquerda e os lotes de quadra 111-403 a direita. Cruza a rua Bolívar Ribeiro Boaventura e segue por 
uma área pública limitando-se a esquerda pela rua Maria das Dores Abranches e a direita pelo fundo dos lotes da quadra 
110-193 (pertencente à Subprefeitura da Penha), segue pelo canteiro central e pela faixa da esquerda da Av. Pedra 
Branca limitando-se a direita pela Av. Pedra Branca e a esquerda pela pelas quadras 110-438 e 110-426, cruza a rua 
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Cândido Borges Monteiro e segue pela Av. Pedra Branca limitando-se a direita pela Av. Pedra Branca e a esquerda 
pelas quadras 110-426 e 110-500, cruza a rua Jorge Pimenta e segue beirando a Av. Adelino Jorge Monteiro na sua 
margem esquerda e limitando-se pelos lotes da quadra 110-428 a direita, envolve a praça Canário da Terra, cruza a rua 
Dr. Piragibe, segue limitando-se a esquerda pela Av. Adelino Jorge Monteiro e a direita pelo fundo dos lotes da quadra 
110-404 (pertencente a Subprefeitura da Penha). Cruza a rua Florêncio da Silva e segue a oeste por dentro da quadra 
110-199, limitando-se a esquerda e a direita pelo fundo dos lotes da quadra, atravessa a rua Ouro Fino e segue a oeste 
por dentro da quadra 110-133 limitando-se pelo fundo dos lotes da quadra, cruza a rua Conceição do Rio Verde, passa 
pelo lote 110-423-072 e segue beirando a viela sanitária e o fundo dos lotes da quadra 110-423, abre nos lotes 110-423-
023 e 110-423-309, segue por dentro da quadra beirando os fundos dos lotes até a rua Mateus Lourenço de Carvalho, 
cruza a rua Mateus Lourenço de Carvalho e segue pelo canteiro central da Av. Buenos Aires, cruza a rua Cel. Darci B. 
de Castro, continua pelo canteiro central até a altura da rua Maurício Bueno, segue limitando-se a esquerda pelo fundo 
dos lotes da quadra 110- 448 e a direita pela Av. Buenos Aires, cruza a rua Maria Leocádia e segue beirando a Av. 
Buenos Aires a direita e limitando-se pelo fundo dos lotes da quadra 110-112, cruza a rua Manuel Leiroz e termina  em 
uma área pública na quadra 110-519, no cruzamento da Av. São Miguel com a Av. Governador Carvalho Pinto.

Córrego
Mongaguá

2.006

O Parque Linear do córrego Mongaguá se inicia em um afluente do córrego Mongaguá em um terreno público na quadra 
111-290, ao lado do lote 111-290- 009, segue pelo córrego à jusante limitando-se à direita pela rua Benevenuto 
Magalhães Taques e à esquerda pelos lotes da quadra 111-290, cruza a rua Tito Franco de Almeida e seguindo no 
sentido Sudeste em área pública  limitando-se à direita pela rua João Marcelino de S. Gonzaga e á esquerda pelos lotes 
da quadra 111-347  e termina na Rua João Spínola Carneiro Filho. Continuando à Leste pelo afluente do córrego 
Mongaguá à esquerda, e a direita em um terreno quadra 111-347, fechando-se na Avenida Milene Elias. Segue-se pela 
Praça Benedicto R.Rodrigues que fica no cruzamento da: Avenida Boturussu, Avenida Milene Elias e a Rua Prof. Antonio 
de Castro Lopes. Seguindo em direção Sudeste pelas margens do Córrego Mongaguá no terreno público que se situa 
entre a Avenida Boturussu e a Rua Simão Bueno da Silva, entrando a direita pelos lotes da quadra 111-510, cruzando a 
Rua Ritanhuá e entrando nos lotes que dão frente para Avenida Paranaguá que são terrenos  na quadra 111-465, entra 
num terreno público que fica entra a Rua Domingos Correa e a Rua Sebastião Zaque Pequeno, seguindo pelos lotes da 
quadra 111-464, cruzando a Travessa sem denominação, continuando nos lotes da quadra 111-464, à esquerda, 
margeando a Sudeste o Córrego Mongaguá passando pelos lotes da quadra 111-510, e pelo terreno público que fica 
entre a Rua Simão Bueno da Silva, e termina margeando a Rua Prof. Antonio de Castro Lopes. 
Segue o braço de seu afluente pela quadra 111-344 que fica a direita a Rua Ovídio Lopes e a esquerda a Rua Guilherme 
de Oliveira Sá, passando pelos fundos de lotes desta quadra, segue em direção Sudeste até cruzar a rua  Campanela 
Antonio entrando na quadra 111-347 pelo lote 111-316-026 e seguindo os fundos de lotes desta quadra e se abre na 
faixa de transmissão da Eletropaulo, beirando a Viela 10. Atravessa a rua Donato Costa e se abre em um pequeno largo
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no fim da quadra, seguindo pela viela 10 atravessando a Rua Fernão Mendes Pinto, finalizando este trecho do parque na 
praça Salvador Bate. 
Retornando ao ponto inicial do braço do córrego Mongaguá acima descrito o parque linear continua à Sudeste 
atravessando a rua Baia dos Pinheiros e continua a jusante pelo fundo de lote 111510-38, em sua direita delimitado pela 
rua professor Antonio de Castro Lopes e pela esquerda a margem do córrego. Atravessa a rua Augusto Muniz Ribeiro 
delimitado à sua direita pela R. Professor Antonio de Castro Lopes continuando pelos fundos dos lotes margeando o 
córrego na margem esquerda, seguindo pela direita pela Rua Esmeralda Nascimento de Souza até a quadra 111-378, 
utiliza o lote 111-378-01, e segue pelos fundos dos lotes margeando à direita do córrego à Sudeste, cruza a Rua Copa 
do Mundo, seguindo pelos fundos dos lotes das margens esquerda e direita, terminando na Rua João Antonio Andrade. 
Dando continuidade a este parque linear, temos ao atravessar a Rua João Antonio Andrade o parque seguindo pelos 
fundos dos lotes em direção Sudeste margeando o córrego, cruza a Travessa Paranaguá, prossegue até atravessar a 
Rua Simão Bueno, onde segue à Sudeste delimitado por esta, até o lote utilizado 111-375-06, seguindo pelo fundo dos 
outros lotes na margem esquerda e direita, cruza a Rua Itanhauá, seguindo pelo fundo dos lotes até a Rua Província de 
Alberta, a qual é incorporada no parque, sendo utilizados os lotes 111-465-01 e 111-465-11, sendo a Oeste incorporado 
o lote 111-510-23, seguindo margeando o córrego pela esquerda e pela direita segue pelo fundo dos lotes cruzando a 
Rua Sebastião Zaque Pedro, margeando o córrego nas margens esquerda e direita até o seu término abrindo-se na 
praça em fase de obras na Av São Miguel.

CAMINHOS VERDES 
Caminho

Verde
Ano
Meta

Perímetro

Avenida
Imperador 2012

O Caminho Verde da Av. Imperador (Estrada de Mogi das Cruzes) começa na praça Frei Albino Aresi segue ao longo de 
toda a avenida e termina no cruzamento da Av. Imperador (Estrada de Mogi das Cruzes) com a Av. Águia de Haia. 

Av.Dom
Helder
Câmara

2012
Começa na Av. Dom Helder Câmara, segue pela Av. Calim Eid ,pelo Ribeirão Franquinho até o limite da Subprefeitura 
de Ermelino Matarazzo. 

Corrego
Ponte
Rasa

2012
Acompanha o curso do corrego Ponte Rasa até o limite da Subprefeitura de Ermelino Matarazzo. 
(PDE)


