
PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA  GUAIANASES - PRE - GU

PROPOSTA OBJETIVOS / DIRETRIZES LOCALIZAÇÃO / PERÍMETRO METAS 

Investigação e controle das causas de assoreamento do rios e demais cursos de água
(deslizamento , inundação e fatores ambientais perversos).
Limpeza / retirada do lixo / avaliação da necessidade de desassoreamento com
aprofundamento da calha de rios.
Canalização de trechos de córregos e recomposição das áreas verdes remanescentes
ao longo do rio
Remoção das famílias situadas em áreas de risco nas margens dos rios e córregos e
reassentamento (análise específico de cada caso)
Recomposição gradual das matas ciliares
Aumento progressivo da permeabilidade do solo através da adoção de pavimentação
permeável
Aumento gradual da cobertura vegetal da região

Elaboração de plano de manejo visando:

Proteção das nascentes da região.
Recomposição gradual das matas cilciares.
Recuperação de áreas degradadas
Preservação de áreas verdes públicas remanescentes
Promover o aumento gradual da cobertura vegetal nas propriedades públicas e
particulares
Ampliar progressivamente a permeabilidade do solo nestas áreas
Elaboração de plano de drenagem urbana da região adequada:
à topografia, à geologia e à geomorfologia da área
à proteção contra erosões, com intervenções de baixo custo.
à proteção aos fundos de vale e locais de escoamento natural das águas
à adoção de pavimentação alternativa e declividades adequadas.

Identificação dos pontos de lançamento de esgotos diretamente nos rios e córregos 
da região e proposta de alternativas urgentes para interrupção do processo.

Envolver a população infantil e juvenil  em programas de conscientização da 
importância da manutenção do meio ambiente. 

Proposição de alternativas para o tratamento dos efluentes tais como, sumidouros 
prismáticos, e elaboração de estudo de viabilidade para sua implantação.

Priorizar estudo da proposta de implantação sob os leitos viários. 

PLANO DE DRENAGEM 
URBANA

PLANO DE 
SANEAMENTO BÁSICO

Toda a subprefeitura 

Ocupações irregulares, favelas e loteamentos 
precários nas beiras de córregos

2006

2012
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CONTROLE DAS 
ENCHENTES

PLANO DE MANEJO NO 
RAIO DE 
TOMBAMENTO DAS 
NASCENTES

2006

Planícies aluviais do Ribeirão Guaratiba, Rio 
Itaquera e Rio Itaquera Mirim

Área a partir das nascentes, com delimitação 
alcançando o curso d'água e várzeas, mesmo 
extrapolando o raio de 300 metros.

2006

REDE ESTRUTURAL HÍDRICA - AMBIENTAL

2006
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Elaboração de projeto urbanístico visando a requalificação ambiental das áreas ao 
longo do Ribeirão Guaratiba através:

a) Da remoção e reassentamento de famílias situadas nas margens de rios e 
córregos (análise de cada caso).

b) Da preservação e ampliação das áreas verdes públicas.

c) Da recomposição gradual da cobertura vegetal, mantendo sempre que possivel a 
faixa livre "non aedificandi".

d) Do incentivo à ampliação das áreas verdes em propriedades particulares criando 
programa de incentivo ao plantio de árvores (frutíferas e floríferas).
e) Do aumento progressivo da área permeável em áreas públicas e particulares. 
f) Da implantação de tratamento paisagístico propondo a criação de áreas de lazer 
públicas, campos de futebol, e passeios para caminhadas ao longo das margens, 
pomares, com  participação da SMS.

g) Tratar taludes com plantios fixadores do solo.

h) Estabelecer controle e aplicação de legislação para situações localizadas que 
provocam carreação de material e consequente assoreamento dos rios.

i) Ocupação de áreas com equipamentos de uso social e comunitário não suscetíveis 
a problemas de enchentes.

j) Implantar arborização de ruas.

PARQUE LINEAR AO 
LONGO DO RIO 

ITAQUERA E RIBEIRÃO 
GUARATIBA

2012

Áreas ao longo do Rio Itaquera e Ribeirão 
Guaratiba. O perímetro dos parques lineares 
tem início na Av. Coroa de Frade com a R. 
Sorana Guriane e segue pela mesma até a 
altura da projeção da R. José Filgueira, R. 
Marcelino de Castro, R. Leopoldo Delisle, R. 
Margarida Cristina Baumann, R. São Pascoal, 
projeção da R. Agostinho Mendez, Av. Flores do 
Jambeiro, R. Manuel Calhemares onde segue 
pela margem direita do Rio Itaquera (Rib. 
Guaratiba) até a Estr. Itaquera-Guaianases, Av. 
Ribeirão Itaquera, R. Japuraíba, R. Itiquira, R. 
Prof. Marques Bronze, R. Rodolfo Albino Silva, 
R. Luís Mateus, R. Cunahnrequaro, Av. Monte 
Alegre de Minas, Estr. do Jaú, segue pelas 
margens do Rib. Guaratiba, Av. José Higino 
Neves, R. Fernão Carrilho, Estr. do Iguatemi, R. 
Cuiate, R. Colares, R. Poxim, Estr. N. Sra. da 
Fonte,  R. Cordislândia, R. Maquipó, R. Evaldo 
Calabrez, R. Luiz Carlos Prado, Trav. Jubilo, R. 
Seringais, segue pela margem do Rio Itaquera-
Mirim, R. Evaldo Calabrez, R. Irmão Teodoro, R. 
Pta. Tigioca, R. Tupinambaranas, Av. Salvador 
Gianetti, R. Lepidoita, R. Copenhague,
R. Vinte e Um (Jd. Aurora - Gua), R. Quinze, 
área municipal,  R. Leonardo Donati, R. Emílio 
Lamarca, R. Valentim Lemos, segue pela 
margem do Rio Itaquera-Mirim com a largura 
máxima até alcançar os lotes, R. Baltazar de 
Azevedo, R. Faustino Dias, R. João Lopes 
Rodrigues, R. Bonfim da Feira, R. Barra do 
Marabá, R. Carlos Calixto, R. Agostinho Mendes, 
R. Gabriel Menalt, R. Baltazar Barroso, R. 
Antônio Alves Ribeiro,  segue pela margem do 
Rio Itaquera-Mirim com a largura máxima até 
alcançar os lotes, R. Sorana Guriana até fechar 
o perímetro na Av. Coroa de Frade.
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Implantar programas de educação ambiental nas escolas e junto à comunidade

Implantar programas para coleta seletiva de lixo, instalando lixeiras em locais 
estratégicos, nas escolas  e ao longo das vias principais

Implantar programas para reciclagem dos resíduos sólidos gerando oportunidades de 
trabalho e geração de renda.
Criar frentes de trabalho para limpeza dos Rios e Córregos
Implantação de projeto piloto de um Centro de Reciclagem para a seleção, 
processamento e destinação dos produtos

Exigir propostas de recuperação de área quando ocorrer exaustão da jazida para 
empreendimentos em implantação e em atividade

Exigir apresentação de projeto de captação de águas pluviais, evitando assoreamento 
dos córregos para empreendimentos em atividade
Recuperar áreas de exploração mineral abandonadas para lazer com formação de 
parques em desníveis e anfiteatros.

Melhoria das calçadas, arborização e aumento da permeabilidade do piso.

Melhoria da qualidade ambiental e visual

Controle de uso do comércio informal

FISCALIZAÇÃO DO 
DESPEJO ILEGAL DE 
RESÍDUOS NOS 
CURSOS D'ÁGUA

Investigação do despejo ilegal de resíduos industriais nos cursos dágua da região e 
fazer gestões junto à Cetesb e a SMA para tomada de providências.

2006

2012

2006

2006

Pedreiras da região

2006

Av. Nordestina e Gal. Americano Freire, Av. 
Miguel Achiole da Fonseca, Rua Otelo Agusto 

Ribeiro, Rua Prof. Francisco Pinheiro, Rua 
Cllaudio da Costa, Rua Ernesto Closson (PRE)

PLANO PARA 
RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Av. Saturnino Pereira e Estrada do Lajeado 
Velho e D. João Nery (PDE) 

Implantação de equipamento público --- lixeiras para coleta seletiva, mobiliário urbano.

PROTEÇÃO
AMBIENTAL:
Estabelecer uma 
política de recuperação 
de áreas degradadas 
por exploração mineral

CAMINHO VERDE
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